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FIRMA-IDEA: Relacje – 
nowy fundament rozwoju



Program
8.30 Powitalna kawa i rejestracja

I Blok: SOLIDARNY BIZNES – miasto w rozwoju

9.30 Otwarcie i powitanie gości

9.45 Wykład Polska gra w relacje. Jak studzimy i torpedujemy nasz potencjał – prof. Tomasz Szlendak, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10.05 Wykład Dziesięć reguł wolności (inspiracje nie tylko pomorskie) – prof. Cezary Obracht-Prondzyński, 
Uniwersytet Gdański

10.25

Panel dyskusyjny:
• dr Andrè Helin, BDO
• Dariusz Kubasik, Sevenet S.A.
• Dorota Markiewicz-Kubik, Farm Frites Poland S.A.
• Marta Moksa, Olivia Business Centre
• Paweł Orłowski, Międzynarodowe Targi Gdańskie
• Mateusz Zmyślony, Dyrektor Kreatywny OEES, Grupa ESKADRA
Moderator: Dorota Sobieniecka-Kańska, Gdański Klub Biznesu

11.25
Komentarz:
Ewa Sowińska, ESO Audit, Rada Programowa OEES
Robert Krool, Fundacja LifeSkills

11.35 Przerwa kawowa

II Blok: EDUKACJA PRZEZ RELACJE – między i pomiędzy

11.55 Wartości płynące z kultury organizacji – Olga Petelczyc, IIA Polska

12.05 Między odpowiedzialnością a biznesem – o nowej roli firm we współczesnym świecie – Jakub 
Wojnarowski, ACCA)

12.15 Wykład Z perspektywy biznesowej i rozwoju osobistego – dlaczego czekamy, aż życie nas zmusi do 
zmiany, czyli o tym, co byśmy robili, gdybyśmy się nie bali – dr Aneta Chybicka, Culture4Grow

12.35

INNO SQUAD – safari talentów 
• o projekcie – dr Barbara Stepnowska, MBA Politechniki Gdańskiej
• prezentacja projektów przygotowanych przez studentów MBA PG
Prowadzenie: Anna Grosiak, Siemens, Innovation Squad

13.05
Komentarz:
Ewa Sowińska, ESO Audit, Rada Programowa OEES
Robert Krool, Fundacja LifeSkills

13.15 Przerwa kawowa

III Blok: Relacje w FIRMIE-IDEI: między człowiekiem, firmą i nauką

13.35 Film: Innowacyjna Małopolska

13.40 Rozmowa O odpowiedzialności i podmiotowości w relacjach biznesowych – Artur Nowak-Gocławski, 
nienieodpowiedzialni.pl z Grzegorzem Nawrockim, dziennikarzem

13.55

Panel dyskusyjny:
• Konrad Ogar, Agencja Reklamowa WEBimpuls
• Marta Kułaga, Leance sp. z o.o.
• Bartłomiej Świstak-Piotrowski, EAR Eksperymentalna Agencja Reklamowa
Moderator: Rafał Olesiński, Olesiński & Wspólnicy

14.55
Komentarz:
Agata Kowalska, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
dr Barbara Stepnowska, MBA Politechniki Gdańskiej

15.05 Zakończenie

15.20 Lunch i networking

Od 10 lat tworzymy ESO Audit w zgodzie z modelem biznesowym 
opartym na wzajemnym zaufaniu. Dążymy też do rozwijania war-
tościowych relacji pracodawca – pracownik, firma – klient, firma 
– dostawca usług. Ta równowaga daje nam poczucie bezpieczeń-
stwa – solidny fundament, na którym możemy budować nasz biznes 
i służyć innym ekspercką wiedzą i doświadczeniem. Nasze wartości 
to: niezależność, gwarantująca bezstronny i obiektywny wynik naszej 
pracy, bezpieczeństwo i poufność powierzonych nam informacji oraz 
terminowość połączona z rzetelnością świadczonych usług.

Działalność ESO Audit ukierunkowana 
jest na wspieranie klientów w rozwoju ich 
działalności. Nasza aktywność wychodzi 
jednak poza kwestie związane z rachun-
kowością i badaniem sprawozdań. Dzięki 
relacjom możemy więcej. Nawiązane 
znajomości pozwalają nam wspólnie 
z doradcami podatkowymi, prawnikami, 
ekspertami w dziedzinie wycen organizo-
wać interdyscyplinarne szkolenia, warsz-
taty i konferencje – dzielimy się naszymi 
wiedzą i doświadczeniem. Open Eyes Eco-
nomy i gdańskie spotkanie są przykładem 
takich wartościowych wydarzeń.
Edukacja to jedna z najlepszych inwestycji. 
Będąc otwartymi w kontaktach, nie tylko 
udostępniamy innym nasze zasoby inte-
lektualne – równolegle uczymy się sami. 
Wspieramy świat nauki i rozwój młodzieży, 
angażując się w prace np. Rady Doradczej 
przy MBA Politechniki Gdańskiej czy Rady 
Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządza-
nia i Ekonomii PG. Nasza przynależność 
do kapituły konkursu Verba Veritatis na 

najlepszą pracę licencjacką, magisterską, 
doktorską, podyplomową lub inżynierską 
z zakresu etyki biznesu organizowanego 
przez Związek Przedsiębiorstw Finanso-
wych w Polsce i Akademię Leona Koź-
mińskiego to idealna okazja, żeby poznać 
świat wartości ludzi będących na początku 
zawodowej drogi. 
Jako partnerzy ESO Audit inspirujemy sie-
bie nawzajem i naszych pracowników do 
odważnego myślenia i działania. Tworząc 
zespół oparty na relacjach, pozwalamy so-
bie na wolność i indywidualność, bo to one 
kreują przestrzeń do działania wykraczają-
cego poza standardowe rozumienie „pracy 
w firmie”.

Anna Maria Mackiewicz
Ewa Sowińska

Jarosław Artyszuk
Tomasz Zielke 

Partnerzy w ESO Audit
http://esoaudit.pl/

Dzięki relacjom możemy więcej



W Amber Expo organizujemy najlepsze spotkania na żywo na świecie. 
To misja naszej firmy. Spotkania to nic innego jak możliwość stwo-
rzenia i pogłębienia relacji. Głęboko wierzę, że stanowią one funda-
ment rozwoju.

Po finansowym kryzysie 2008 r. doktryna wolnego rynku Miltona 
Friedmana została poddana brutalnej weryfikacji. Kapitalizm inklu-
zywny, który ma w swojej agendzie koncepcję odpowiedzialności, 
zaczyna być nowym paradygmatem współczesnej ekonomii, dosto-
sowującej się do realiów czwartej rewolucji przemysłowej i coraz 
popularniejszej idei „świadomego kapitalizmu”.

Relacje stwarzają pole do przenikania się 
różnych sfer, np. nauki i przemysłu, kul-
tury i edukacji, biznesu i sztuki. Efektem 
tego przenikania się jest rozwój. Relacje 
wpływają na jakość współpracy przedsię-
biorcy z klientem. Pozwalają na harmo-
nijne wykorzystanie potencjału zespołu 
w firmie. Są nierozerwalnie związane 
z zaufaniem. Stosunki, które się na nim 
opierają, są nie tylko długofalowe, ale 
również przekładają się na bezkonfliktową 
współpracę i wzajemną uczciwość. Chcemy 
budować takie relacje – w ramach spotkań 
Open Eyes Economy i w naszej codziennej 
działalności.
W globalizującym się i zmienianym przez 
nowe technologie świecie nabiera to coraz 
większego znaczenia. W dobie cyfrowych 
rozwiązań, rozszerzonej i wirtualnej rze-
czywistości, które z impetem wchodzą na 
pole dotychczas zarezerwowane dla spo-
tkań, bardzo ważne jest budowanie war-
tości społecznych i żywych relacji między 
ludźmi. To jeden z kluczowych elementów 
sensu istnienia takiej firmy jak Międzyna-
rodowe Targi Gdańskie i działającego w jej 
ramach AmberExpo. 
Nasycenie globalnego rynku oznacza, że 
w mniejszym zakresie można liczyć na 
pozyskiwanie nowych klientów, a coraz 
bardziej należy dbać o tych dotychczaso-
wych. W tym procesie ogromne znaczenie 
mają kontakty osobiste. Targi wpisują się 

W świetle prowadzonych na wielu polach 
nauki badań relacje międzyludzkie stają się 
uniwersalnym narzędziem zrównoważonego 
rozwoju, a w dobie cyfrowej transformacji 
liderzy firm potrzebują proaktywnej strategii 
w miejscu pracy. Z jednej strony, aby pomóc 
ludziom podnosić swoje kompetencje i kwa-
lifikacje do powstających nowych katego-
rii stanowisk. Z drugiej zaś , aby w pełni 
wykorzystać korzyści z transformacyjnych 
trendów cyfrowej rewolucji. Nadszedł czas 
silnych, opartych na współpracy ekosyste-
mów uczenia się. 
Przykładem takiego ekosystemu jest In-
novation Squad, który powstał w Gdańsku 
w lutym 2019 r. Jego misją jest łączenie 
kapitału intelektualnego wielu ludzi, którzy 
w centrum działań stawiają dobro człowieka. 
DO (Think) TANK – wymyślamy i działamy 
wspólnie. Z IS powstał spin-off naszych 
wspólnych myśli – Innovation Hub for Hu-
manities – marka zbudowana dla programu 
MBA Politechniki Gdańskiej przy Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii. Ten swoisty ar-
chipelag relacji stworzyli wspólnie Barba-
ra Stepnowska (MBA PG), Anna Grosiak 
(Siemens), Ewa Sowińska (ESO Audit), Alain 
Heureux (The Egg Brussels), Janaki Weiden 
(Saint Gobain Paris) i prof. Leif Edvinsson 
(The New Club of Paris) w Brukseli. 
Innovation Hub for Humanities stał się plat-
formą zdobywania i rozwijania umiejętności 
studentów MBA Politechniki Gdańskiej, 

w trend związany z coraz ważniejszymi 
relacjami bezpośrednimi. Nowym wymia-
rem działań przedsiębiorstwa staje się 
dialog z nabywcą, dostawcą, regulatorem, 
a także z konkurencją. Ta filozofia spra-
wia, że istotniejsze są instrumenty, które 
umożliwiają i czynią bardziej skutecznym 
i transparentnym dialog pomiędzy uczest-
nikami rynku. 
W tej koncepcji ważne są również dobre 
relacje pomiędzy pracownikami, które 
wyrastają ze wspomnianego wzajemne-
go zaufania. Jego wypracowanie wymaga 
czasu, bowiem proces odbywa się nie 
tylko poprzez wdrażanie zasad, ale przede 
wszystkim poprzez spotkania twarzą 
w twarz, wymianę własnych doświadczeń 
i współdecydowanie.
Targi sprzyjają relacjom, ponieważ oferują 
interaktywne, trwałe i powtarzalne kon-
takty, a równocześnie – dzięki przeżyciom 
– budują więzi w sferze emocjonalnej. 
Dlatego zaszczytem jest dla nas gościć 
w AmberExpo konferencję „Relacje – nowy 
fundament rozwoju”.

Paweł Orłowski 
Wiceprezes Międzynarodowych
Targów Gdańskich AmberExpo

takich jak budowanie pozytywnego zaanga-
żowania, wzajemnej motywacji, wielozada-
niowości, pracy zespołowej czy wspierania 
wirtualnych spotkań zespołów. 
EFEKT, jaki osiągnęliśmy, to transfer wiedzy 
między biznesem a edukacją, czyli rzeczy-
wisty przepływ kompetencji w kierunku 
innowacji: uczenie się przez działanie i bu-
dowanie RELACJI.

dr Barbara Stepnowska
Innovation Squad

Ekosystem oparty na współpracy



W ramach tej inicjatywy podczas szeregu 
spotkań w ciągu roku spotyka się kilka 
tysięcy osób. Nawiązujemy ze sobą relacje, 
dyskutujemy, dzielimy się wiedzą i do-
świadczeniem. Te elementy mają nieba-
gatelne znaczenie w dzisiejszych czasach. 
Biznes opiera się bowiem na odpowiednich 
kontaktach. Z kolei wiedza i doświadcze-
nie to nauka, a nauka to przecież rozwój 
zarówno jednostek, jak i całych przedsię-
biorstw. 
Osobiście miałem okazję brać udział w kil-
ku konferencjach w ramach Open Eyes 
Economy on Tour.  Odbywały się w róż-
nych miastach – większych, jak Warszawa 
czy Gdańsk, ale też mniejszych, jak np. 
Bydgoszcz. Każda była fantastycznym 
doświadczeniem. Zawsze poznawałem 
nowych ludzi, nowych partnerów, którzy 
dzielili się odmiennymi spojrzeniem czy 
opinią na dany temat. To absolutnie po-
szerza perspektywę i horyzonty. Pozwala 
zmienić optykę lub intensywność patrze-
nia na jakieś zagadnienie. Te spotkania to 
doskonała platforma do otwartej, kon-
struktywnej, ale też niezwykle kreatywnej 
i pożytecznej dyskusji na temat zmienia-
jących się modeli biznesowych, oczekiwań 
i umiejętności pracowników wychowanych 
na zupełnie nowych wartościach i w świe-
cie technologii, o których kilka lat temu 

nikomu jeszcze się nawet nie śniło.
Ktoś może zapytać: dlaczego BDO, firma 
konsultingowo-doradcza, której jednym 
z głównych filarów działalności jest audyt, 
angażuje się w tego typu inicjatywy. 
Odpowiedź jest prosta, nawet w ujęciu 
działalności biegłych rewidentów: w spra-
wozdaniu finansowym powinniśmy móc 
uwzględnić i zmierzyć czynniki mające 
kluczowe znaczenie dla innowacyjności 
przedsiębiorstw i przekładające się na 
ich rozwój. Trzeba nauczyć się opisywać 
to wszystko, co nie jest prostym zesta-
wieniem liczb, a jednak ma decydujące 
znaczenie dla wartości przedsiębior-
stwa. Myślę tu o takich elementach jak 
przedsiębiorczość, przywództwo, relacje 
socjalne, systemy zarządcze i organiza-
cyjne. To dziedziny działalności trudne do 
zmierzenia, niektóre są wręcz niemożliwe 
do przełożenia na liczby. Co nam zatem 
pozostaje? Szukać rozwiązań, które do 
zsumowania najważniejszych wartości 
firmy nas przybliżą. OEE on Tour daje nam 
przestrzeń do tych poszukiwań.

dr Andrè Helin, Prezes BDO

OEES to klucz do sukcesu. Stawia na 
relacje i wiedzę

BDO w Polsce to 28 lat doświadczenia. Nasze wartości od począt-
ku działalności to: wizja, wiedza, wartość. Naszym priorytetem 
jest szkolenie i rozwój naszych pracowników, dziś 380-osobowego 
zespołu. Dlatego naturalną decyzją było dla nas włączenie się w Open 
Eyes Economy on Tour.

Czym jest OEES?

OEE on Tour 2019

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

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.

Konferencja WIEŚ – MIASTO. Relacje zrównoważonego rozwoju
9 października 2019, Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Konferencja Świat (bez) pracy
18 października 2019, Warszawa

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



Chcemy, aby Gdańsk, miasto powstania Solidarności, która walnie 
przyczyniła się do upadku systemu komunistycznego i zjednoczenia 
podzielonej Europy, stał się miejscem debaty o solidarności i rozwoju 
w każdym z możliwych wymiarów terytorialnych – lokalnym, 
regionalnym, krajowym, międzynarodowym i globalnym. Chcemy, aby 
tu w Gdańsku formułowane były idee i propozycje działań przyczyniąjące 
się do godzenia gospodarki rynkowej i solidarności społecznej 
i umożliwiające czynienie ze spójności społecznej rozwojowej siły.

Solidarni w rozwoju: 
Gdańsk – Polska – 
Europa – Świat
29–30 maja 2020

Projekt jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z Mało-
polski działających w branży kreatywnej i przemyśle czasu wolnego, 
a także sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych.  
To dla nich okazja do rozszerzenia działalności na skalę międzynaro-
dową. Opiera się na koncepcji FIRMY-IDEI sformułowanej w ramach 
ruchu Open Eyes Economy. Działania zostały rozpisane na lata 
2019–2022.

Cel przedsięwzięcia zostanie osiągnięty 
poprzez udział w zagranicznych misjach 
gospodarczych oraz targach międzyna-
rodowych. Zwiększy to rozpoznawalność 
Małopolski jako regionu rozwijającego się 
w oparciu o najnowsze rozwiązania ekono-
miczne. Tereny te charakteryzują się szcze-
gólną innowacyjnością firm ze wspomnia-
nych kategorii, może to zostać wzmocnione 
dzięki współpracy nauki i biznesu.

Planowane działania

•  9 misji gospodarczych w Holandii, Au-
strii i Słowenii poprzedzone warsztatami 
dla 72 firm

•  wyjazd 24 firm na 3 edycje targów 
międzynarodowych w Hiszpanii, Holandii 
i Polsce wraz z wcześniejszym przygoto-
waniem

•  12 konferencji w wybranych miastach 
Polski o współpracy nauki z biznesem 
oraz najbardziej innowacyjnych prakty-
kach w Małopolsce

•  kampania informacyjno-promocyjna dot. 
potencjału gospodarczego Małopolski

Małopolska Open Eyes Economy Hub to 
nie tylko rozwój i poszerzenie działalności 
MŚP. Projekt zakłada też wzmocnienie 
wizerunku regionu jako nowoczesnego 
województwa. Podkreśla, że w Krakowie, 
Tarnowie czy Nowym Sączu rozwijają się 
firmy odpowiedzialne, myślące pryszło-
ściowo. Takie, które tworzą produkty roz-
wiązujące konkretne problemy społeczne 
oraz budują trwałe relacje.

Więcej na www.oees.pl/hub

Małopolska Open 
Eyes Economy Hub – 
promocja zagraniczna 
małopolskich FIRM-IDEIZapraszamy na kongres



Punkty widzenia
Olivia Business Centre – partner wydarzenia 
„Trudno wyobrazić sobie świat, w którym moglibyśmy zapomnieć o wadze relacji. Te, 
wzajemnie się przenikając, otwierają przed nami nowe perspektywy pozwalające kreować 
i zmieniać to oczekiwane lepsze jutro” – z przekonaniem twierdzi Dagmara Rybicka, 
Communication Manager Olivia Business Centre.
Olivia Business Centre to więcej niż biura. Biznesowa wizytówka miasta dała się poznać 
jako marka będąca synonimem pomorskiego rozwoju. Dla zagranicznych inwestorów 
wchodzących na polski rynek czy poszerzających tu swoją działalność Trójmiasto stało 
się jednym z pierwszych wyborów przy lokalizacji inwestycji. Ciesząca się renomą Olivia 
zapewnia rezydentom optymalne warunki funkcjonowania i rozwoju. O sukcesie przed-
siębiorstwa decydują zróżnicowane czynniki, dlatego gwarantuje im – obok najwyższej 
jakości przestrzeni biurowych – dostęp do obecnych w centrum wyspecjalizowanych firm 
HR, IT, finansowych, świadczących usługi consultingowe, prawne czy marketingowe. 
„To nie mogłoby się udać bez dbałości o relacje. Partnerska współpraca w ramach Open 
Eyes Economy on Tour 2019 w Gdańsku wydaje się być klamrą, która spina długofalową 
koncepcję Olivii, doskonale wpisując się w system wartości firmy, będącej adresem ponad 
500 topowych przedsiębiorstw. Swoje siedziby mają tu m.in. Amazon, Arrow Electronics, 
Bayer, Energa, PwC, Ricoh, Sii, czy ThyssenKrupp” – tłumaczy Dagmara Rybicka. 
Chęć współdziałania i świadomość potrzeby przestrzeni do rozwoju pozwalają stworzyć 
wyjątkową społeczność rezydentów Olivia Business Centre. Z nowoczesnych powierzchni 
biurowych chętnie korzystają również małe i średnie polskie firmy. Biznesowego kolorytu 
dodają start-upy, które raz za razem zaskakują przełomowymi rozwiązaniami rodzącymi 
się w Olivii.
„Wielkie znaczenie ma dla nas sąsiedztwo. Mamy poczucie, że staliśmy się znaczącym 
elementem sąsiedzkiej społeczności w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Efektywnie współpracu-
jemy z Uniwersytetem Gdańskim, sportową Szkołą Podstawową nr 35, placówkami nio-
sącymi pomoc osobom chorym i wymagającym wsparcia, organizacjami pozarządowymi 
i Gdańskim Klubem Sportowym, będącym kuźnią talentów łyżwiarskich i hokejowych. Te 
więzi są dla nas szalenie ważne – udowadniają, że jako sąsiedzi ramię w ramię budujemy 
świat dla kolejnych pokoleń. Czy będzie lepszy, to się okaże, z pewnością jednak oparty 
na tym, co najważniejsze – na relacjach” – podsumowuje Dagmara Rybicka.

Relacje to ważna inwestycja
Katarzyna Romantowska, Executive Managing Director
Damen Engineering Gdańsk – partner konferencji
Projektowanie i budowa statku to niezwykle złożony proces. To praca wielu często 
rozproszonych zespołów, których członkowie muszą nie tylko sprawnie współpracować 
i się komunikować, ale przede wszystkim rozumieć się i wzajemnie sobie ufać. Aby było 
to możliwe i aby doprowadzić projekt do szczęśliwego finału, niezbędne są oparte na 
szczerości i uczciwości relacje. W Damen rozumiemy ich znaczenie, budujemy je i dba-
my o nie tak wewnątrz organizacji – między pracownikami, jak i na zewnątrz firmy 
– w kontaktach z klientami, partnerami biznesowymi, podwykonawcami i lokalnymi 

społecznościami. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak długa i wyboista potrafi być droga od 
pierwszej kreski projektanta, przez prace w stoczni aż do wodowania jednostki i dalej do 
jej wyposażenia i wprowadzenia do służby na morzu.
Dobre relacje są fundamentem, na którym można budować. Łatwo to zrozumieć, gdy 
odniesiemy się do sfery prywatnej. Dobrą znajomość opieramy na szacunku, zrozumie-
niu, zaufaniu, uczciwości, otwartości, wspólnych wartościach, ale też akceptacji różno-
rodności. Gdy cieszymy się zdrowymi międzyludzkimi stosunkami, łatwiej przychodzi 
nam wybaczenie, a chęć niesienia pomocy w potrzebie staje się naturalną reakcją. 
Podobnie powinno być w biznesie. 
Partnerskie relacje ułatwiają współpracę. Pomagają realizować największe i najbardziej 
skomplikowane projekty, bo umożliwiają budowanie sojuszy i konsorcjów. Pozwalają na 
wspólne, zgodne działanie i poszukiwanie rozwiązań, gdy w projekcie pojawiają się pro-
blemy. Wartością dodaną dobrych biznesowych relacji – o czym warto pamiętać – jest 
też wspólnie odczuwana satysfakcja ze zrealizowanego przedsięwzięcia.
Dobrze poukładane relacje pozwalają firmie rosnąć. To inwestycja – opłacalna dla 
wszystkich zaangażowanych stron. Warto je rozwijać, warto o nie dbać. Warto też się ich 
uczyć – wyciągać wnioski z własnych działań, ale też wsłuchiwać się w doświadczenia 
innych. Konferencja „Relacje – nowy fundament rozwoju” jest doskonałą okazją do tego, 
by skonfrontować swoje rozumienie wagi relacji ze spostrzeżeniami tak akademików, jak 
i praktyków z różnych branż. To również doskonała okazja, by nawiązywać nowe i rozwi-
jać już istniejące kontakty. Zachęcamy do tego także jako partner tego wydarzenia.

Najważniejsza jest ekologia – również ta społeczna
Ewa Kruchelska, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
CRIST – partner konferencji
Działająca od 1990 r. w Gdyni firma CRIST specjalizuje się w budowie statków, konstruk-
cji offshore, konstrukcji stalowych oraz wielu innych działaniach związanych z szeroko 
rozumianą inżynierią. Dostarczamy na rynek innowacyjne rozwiązania w dziedzinach 
obiektów pływających i ekologicznego, elektrycznego transportu morskiego. Naszymi 
odbiorcami są podmioty z Polski, Niemiec, Norwegii, Danii, Finlandii, Islandii, Francji, 
Belgii, Holandii i Szkocji. 
Dla przedsiębiorstwa takiego jak nasze, mającego na co dzień kontakt z żywiołem, jakim 
jest woda, troska o ekologię i idea zrównoważonego rozwoju to istotne, a wręcz pod-
stawowe wymiary działalności. Nie pozostajemy pod tym względem w tyle za najwyż-
szymi standardami europejskimi. Jesteśmy w czołówce takich przedsięwzięć, jak budowa 
skomplikowanych i przyjaznych przyrodzie morskich farm wiatrowych, budowa hybrydo-
wych i elektrycznych promów. 
Ekologia jest dla nas niezwykle ważna, jednak jej sens traktujemy znacznie szerzej, 
niż zwykło się to robić. Równie ważne jak relacje człowieka ze środowiskiem natu-
ralnym są stosunki międzyludzkie. Ekologia społeczna i więzi interpersonalne, czyli 
relacje, które są głównym tematem konferencji, to fundamenty, na których zbudo-
wane są wartości CRIST. 
Od relacji bowiem wszystko się zaczęło. Trzy dekady temu CRIST wchodziła na rynek 
jako firma założona przez dwóch przyjaciół. Dwadzieścia lat później stała się prężną 
spółką akcyjną, aby dziś być stale rozwijającym się liderem branży stoczniowej. 



Doskonale zdajemy sobie sprawę, że odpowiednio kształtowane stosunki międzyludzkie 
są niezbędne, by rozwijać biznes i prowadzić firmę. Bez ich pielęgnowania i tworze-
nia korzystnych warunków rozwoju więzi z i między pracownikami oraz z klientami nie 
można zyskać ani wymiernych biznesowych rezultatów, ani zaufania – własnej kadry 
oraz rynku. Dlatego trudno wyobrazić sobie nasz sukces bez konsekwentnie realizowa-
nej przez lata zasady budowania zdrowych relacji pracowniczych, w czym pomaga nam 
wewnętrzny kodeks dobrych praktyk. Praktyk, które już od ponad 30 lat pozwalają nam 
tworzyć zgrany zespół i wspólnie osiągać kolejne sukcesy.

Relacje, wiedza i kultura – niepoliczalne wartości biznesu
Piotr Serbiński, General Manager Tartufo Amaro – partner wydarzenia
 „Wino to życie” powiedział Gajusz Petroniusz, rzymski poeta, filozof i polityk. William 
Shakespeare pisał: „U dobrych ludzi odnajdziesz dobrą gościnę, dobre wino i dobre to-
warzystwo”.
W Tartufo Amaro, parafrazując stwierdzenie Petroniusza, mówimy: „Wino to nasze 
życie”. Odnosząc się zaś do słów wielkiego dramatopisarza, dodajemy, że wino to nasze 
życie i pasja, którą dzielimy z przyjaciółmi – z naszymi partnerami biznesowymi, produ-
centami i dostawcami wina i oczywiście klientami. Są wśród nich i koneserzy, i ci dopiero 
zaczynający swoją wędrówkę po winnej krainie.
Nasz biznes budujemy na relacjach i otwartości. Odbyliśmy niezliczone podróże do 
Włoch, Izraela i na Węgry, skąd pochodzą oferowane przez Tartufo Amaro wina. Chło-
nęliśmy kulturę, zwyczaje, krajobrazy, kolory i zapachy. Odwiedziliśmy i poznaliśmy 
każdą winnicę i producenta, z którymi współpracujemy. Z każdym wypiliśmy wino w jego 
królestwie. To ważne, bo tylko w oparciu o wzajemne szacunek i zaufanie, a także chęć 
dzielenia się wiedzą i ciągłą otwartość na nowe możemy dostarczyć naszym klientom 
nie tylko wysokiej klasy produkt, ale również – co nawet ważniejsze – zarazić ich naszą 
pasją. Do materialnej wartości dodajemy więc to, co niematerialne – relacje.
W Tartufo Amaro, oferując wino restauracjom i hotelom, nie poprzestajemy na do-
starczeniu produktu. Angażujemy się w budowanie kultury serwowania wina i rytuałów 
związanych ze spożywaniem tego szlachetnego trunku. Odpowiednio dobrane kieliszki, 
idealna temperatura, dobre duchowe nastawienie i – co jest nie do przecenienia – 
wspaniałe towarzystwo ludzi, których albo już dobrze znamy, albo za chwilę będziemy 
mieli przyjemność poznać. To wszystko kreuje niezwykłą atmosferę. To dzięki niej rodzą 
się nowe znajomości, powstają relacje, które – gdy odpowiednio o nie zadbamy – za-
owocują w życiu prywatnym i zawodowym.
Na koniec oddam głos wybitnemu niemieckiemu poecie Johannowi Wolfgangowi Go-
ethemu: „Wino raduje serce człowieka, a radość jest matką wszelkich zalet i cnót”. Spo-
tkajmy się więc przy kieliszku wina, radujmy się, celebrujmy i budujmy wspaniałe relacje.

Dorota Markiewicz-Kubik 
Dyrektor ds. HR, komunikacji i zaangażowania społecznego
Farm Frites Poland – partner konferencji 
 „Solidarny biznes – miasto w rozwoju”, „Edukacja przez relacje – między i pomiędzy”… 
Tytuły konferencyjnych paneli chyba jeszcze nigdy nie współgrały w tak dużym stopniu 
z filozofią, wartościami i działaniami podejmowanymi przez naszą firmę.

Farm Frites Poland działa w Lęborku od blisko 25 lat. Jest jedną z największych firm 
w regionie. Wielkość i skala naszego biznesu zobowiązują. Dążymy do tego, by być lo-
kalnym liderem szeroko pojętego zaangażowania społecznego. Nasza strategia opiera się 
na zrównoważonym rozwoju i… budowaniu długofalowych relacji opartych na szacunku 
i zrozumieniu. I nie chodzi tu tylko o te biznesowe, ale także kontakty z lokalnymi spo-
łecznościami, w których potrzeby się wsłuchujemy.
Każda firma działa w konkretnym środowisku i ma na nie wpływ. Farm Frites Poland nie 
jest wyjątkiem. Wiemy, że gdyby nie przyjazne nastawienie samorządu oraz mieszkań-
ców, wśród których są nasi pracownicy i ich rodziny, nie odnieślibyśmy sukcesu. Dlatego 
też zaangażowanie w sprawy Lęborka i okolic towarzyszy nam od początku istnienia 
firmy. Inicjujemy i wspieramy konkretne działania, które mają realny, pozytywny wpływ 
na otoczenie. Angażujemy się w inicjatywy lub we współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi realizujemy własne programy w pięciu obszarach: profilaktyka zdrowotna, sport, 
ochrona środowiska, kultura oraz rozwój kompetencji. 
Oto kilka przykładów. Wraz z Fundacją Ronalda McDonalda organizujemy profilaktyczne 
badania USG dzieci w wieku 9 miesięcy–6 lat w ambulansie fundacji. Przebadaliśmy już 
w sumie blisko 600 dzieci. Wspieramy finansowo lęborskie kluby sportowe, sponsoruje-
my imprezy biegowe i nordic walking, od lat realizujemy akcję sadzenia drzewek – nasa-
dziliśmy już ich ponad 17 tys. Z naszej inicjatywy powstał pierwszy w regionie program 
o nazwie Wehikuł Usamodzielnienia, który ułatwia młodzieży z pieczy zastępczej w pro-
ces usamodzielnienia, dając im okazję do zdobywania praktycznej wiedzy i umiejętności. 
W ramach projektu Fabryka Marzeń we współpracy ze szkołą podstawową wytypowali-
śmy i wspomogliśmy dzieci pragnące rozwijać swoje zainteresowania i talenty, na co nie 
było stać ich rodziców. 
Do zaangażowania zachęcamy też pracowników firmy. Nie ma właściwie akcji, działania, 
projektu realizowanego na rzecz lokalnych społeczności, w których nie braliby udzia-
łu. Sami często podpowiadają nam, gdzie i co można zrobić, by poprawić warunki życia 
mieszkańców Lęborka i okolic.
W ten właśnie sposób – przez relacje – edukujemy się wzajemnie. Tak właśnie rozumie-
my solidarny biznes, wspierający rozwój miasta i jego mieszkańców.

W relacjach – uczymy się i dajemy wiedzę
Dariusz Kubasik, Dyrektor Handlowy
Sevenet – partner wydarzenia
Funkcjonujemy w świecie skupionym wokół coraz to nowszych technologii, świecie 
postępującej automatyzacji. W Sevenet – firmie działającej w branży IT – doświad-
czamy tego każdego dnia w szczególny sposób, ponieważ jesteśmy nie tylko częścią 
technologicznej zmiany, ale również jej kreatorem i współtwórcą. Mimo to – 
a może właśnie dlatego – jesteśmy przekonani, że to wartościowe, międzyludzkie 
relacje są prawdziwą podstawą i motorem rozwoju. Z przyjemnością przyjęliśmy 
więc zaproszenie, by zostać Partnerem konferencji „Relacje – nowy fundament 
rozwoju”, podczas której przedstawiciel naszej firmy – jako panelista – podzie-
li się z uczestnikami doświadczeniami dotyczącymi rozwijania i wykorzystywania 
tytułowych relacji, jak i budowania solidarnego biznesu, mającego wpływ na rozwój 
lokalnej społeczności i miasta.



Sevenet jest spółką zajmującą się od 1997 r. dostawą zaawansowanych rozwiązań telein-
formatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce w sektorze B2B. Od 8 czerwca 
2011 roku nasza firma jest obecna na rynku NewConnect. Działamy w całym kraju, ale 
nasza macierz jest gdańska, lokalna. Firma narodziła się w Gdańsku, tu jest jej główna 
siedziba i z tym miastem jesteśmy najsilniej związani – czując też współodpowiedzial-
ność za jego rozwój. Bez wątpienia najbardziej wartościowym, czym możemy się dzielić 
są nasza ekspercka wiedza i doświadczenie. Czynimy to od lat, włączając się w edukację 
młodzieży. W Zespole Szkół Łączności w Gdańsku prowadzimy klasy patronackie. Budując 
i wzmacniając wiedzę i kompetencje młodych ludzi, realnie wpływamy na potencjał 
naszego miasta. I nie jest dla nas najważniejsze to, czy zwiążą się oni później zawodowo 
z naszą firmą (choć ku naszej satysfakcji często się tak dzieje), czy trafią do konkuren-
cji. Ważne, że rośnie nasz lokalny kapitał społeczny. W relacji z młodzieżą cenimy sobie 
również to, że i my czerpiemy od nich – świeżość spojrzenia na otaczający świat, otwar-
tość na nowe pomysły, odwagę w zadawaniu pytań: dlaczego i po co. Ta współpraca bez 
wątpienia ubogaca nas i naszą działalność.
Jeśli chodzi o relacje z perspektywy czysto biznesowej, nie sposób nie zaznaczyć wagi 
stosunków wewnątrz firmy – z i między pracownikami, oraz tych, które budujemy i roz-
wijamy z klientami. W Sevenet cenimy sobie stabilny, długofalowy rozwój – a ten bez 
uczciwych, głębokich relacji nie byłby możliwy.

Kultura organizacji ma znaczenie – jak audyt wewnętrzny może pomóc w jej  
doskonaleniu?
Olga Petelczyc, certyfikowany audytor, pełnomocnik zarządu IIA Polska ds. CSR
Kultura organizacyjna w zależności od jej jakości może mieć kluczowe znaczenie dla po-
noszenia porażek lub odnoszenia sukcesów. Słaba i negatywnie formowana jest identy-
fikowana jako podstawowe źródło nieuczciwych działań, nadużyć moralnych i etycznych 
w biznesie. Wartości, którymi na co dzień kieruje się kadra zarządzająca, sposób, w jaki 
się zachowuje, wyznacza cele, monitoruje i rozlicza zadania, mają istotny wpływ na to, 
jak postępują pracownicy. 
Odbiorcy wyników prac audytu chcą mieć pewność, że ich organizacja nie stanie się 
przedmiotem artykułów prasowych opisujących porażki biznesowe i nieetyczne dzia-
łania po stronie zarządu, kadry managerskiej lub pracowników operacyjnych. Istotną 
rolę w ograniczeniu tego ryzyka może odegrać audyt wewnętrzny, który ocenia również 
„miękkie” kontrole w ramach zadań audytowych. 
Czym w takim razie jest audyt kultury? W zależności od organizacji i jej potrzeb może 
być różnie definiowany i prowadzony. W jednej organizacji może być to stały element 
każdego zadania audytowego, a audytorzy mogą oceniać zachowania managerów 
w sytuacji, w której identyfikowane są ryzyka (tzw. risk awareness). W innej sytuacji 
w ramach audytu kultury można zbadać poziom dojrzałości etyki lub poddać ocenie 
otwartość pracowników na nowe rozwiązania, proaktywność w podejmowaniu trudnych 
wyzwań, sposób komunikacji, przekazywania i eskalowania ważnych informacji, współ-
pracę, styl zarządzania, otwartość w podawaniu i otrzymywaniu informacji zwrotnej itd. 
Konstrukcja, zakres, sposób realizacji audytu powinny być indywidualnie dopasowane do 
potrzeb organizacji, dojrzałości ładu korporacyjnego, konkretnego celu biznesowego.

Czy relacje faktycznie są nowym fundamentem rozwoju? 
Mateusz Zmyślony, Dyrektor Kreatywny OEES, Grupa Eskadra
Moim zdaniem – w pewnym sensie – nie. Są zdecydowanie fundamentem starym. Od 
zawsze to na nich opierała się większość ważnych procesów społecznych i ekonomicz-
nych. To one decydowały o kluczowych decyzjach politycznych, życiowych i handlowych. 
Targowanie się na targowisku to nic innego jak właśnie nawiązanie relacji. Podobnie 
zresztą jak przetarg na obsługę reklamową. Stała współpraca to tak naprawdę długo-
trwała relacja. Najchętniej pracujemy i handlujemy z tymi, których lubimy. Chodzimy do 
lokali, w których czujemy się jak w domu. Motywacja pracowników w największej mierze 
zależy od panujących w miejscu pracy relacji międzyludzkich. 
Tak więc czy relacje możemy nazywać nowym fundamentem rozwoju? 
Zaprzeczę samemu sobie: oczywiście! W ciągu ostatnich kilku dekad świat zmienił się nie 
do poznania. Zanik relacji międzyludzkich osobiście uważam za największe zagrożenie 
dla ludzkości. Kontakty międzyludzkie (oraz te z maszynami) będą oczywiście ewo-
luować. Dzieje się to niestety zbyt szybko – dlatego musimy poświęcić im szczególną 
uwagę. Skoro więzi się zmieniają, to w miejsce tych dotychczasowych musimy kreować 
inne, nowe. Zaadaptujmy się do kultury online. Zwróćmy szczególną uwagę na kondycję 
naszych związków, dbajmy o najbliższych. Uważnie należy dziś prowadzić relacje rodzin-
ne, wrażliwe na rozpad i różnorodne niedopatrzenia. Odkryjmy miejsce pracy jako gro-
madę przyjaciół, doceniając kontakt z żywymi ludźmi w mniej lub bardziej tradycyjnym 
biurze. Większość zanikających relacji wynika bowiem z lenistwa oraz pozornie łatwych 
wyborów. Nie pozwólmy im się zdominować, gdyż relacje są fundamentem rozwoju.

Paweł Tyszer, Prezes Zarządu, Akademia Audytu
Mówi się, że weszliśmy w erę przemysłu czy biznesu 4.0, zdominowaną przez cyfryzację 
i automatyzację. Tymczasem niejako równolegle obserwujemy, że biznes staje się coraz 
bardziej relacyjny. Przez pryzmat relacji, tego, jak się je tworzy i jak się je wykorzystuje, 
można poznać, kto jest prawdziwym przywódcą i liderem. Dobre i różnorodne kontakty 
stwarzają pole do realizacji nietuzinkowych projektów. Trzeba jednak pamiętać, że ci, 
którzy do swojego modelu zarządzania dopuszczają nieszczere i wątpliwe etycznie rela-
cje, w perspektywie długoterminowej nigdy nie osiągną sukcesu.

Bartłomiej Świstak Piotrowski, EAR Eksperymentalna Agencja Reklamowa
Po co budować relacje? Dostrzegam trzy powody: indywidualny – dzięki temu żyjemy 
dłużej (R. Waldinger) i pełniej (B. Brown), współtworzymy skuteczniejsze organizacje, jak 
FIRMA-IDEA, mocniej zespolone społeczeństwo jest bardziej ufne. Główną walutą relacyjną 
jest zaufanie – w połączeniu z wizerunkiem tworzy wiarygodność. Ważny etap to budowa-
nie społeczności wokół naszej idei. „To nie polityka, nie pieniądze zmieniają świat – tylko 
plemiona” – powiedział S. Godin. Ludzi z jaką potrzebą chcesz łączyć w plemiona?
Jak mawia Spider-Man: „wielka moc to wielka odpowiedzialność”. Dotyczy to osób 
współtworzących wpływowe społeczności.

dr Barbara Stepnowska, Dyrektor Programu MBA Politechnika Gdańska 
Współczesny rynek w formie neoliberalnej przeżywa poważny kryzys. Coraz głośniej 
mówi się o konieczności jego reformy w stronę dowartościowania relacji międzyludz-



kich oraz większej odpowiedzialności. W dobie gospodarki 4.0 – szans i zagrożeń, które 
niesie czwarta rewolucja przemysłowa – potrzeba nowych ekosystemów współpracy, ich 
fundamentem są głębokie międzyludzkie, międzysektorowe, międzypokoleniowe relacje. 
W Innovation Hub for Humanities, projekcie dedykowanym studentom MBA Politechniki 
Gdańskiej, bazując na relacjach, działamy na rzecz zwiększenia transferu wiedzy między 
nauką a biznesem. I w codziennej pracy widzimy, że to działa.

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański
Wolność. Czy można mówić o wolności, nie „osuwając się w banał”? Wydaje się, że 
powiedziano już na ten temat tyle, że trudno dodać cokolwiek nowego. A jednak rzeczy 
oczywiste ciągle domagają się mówienia o nich, bo gdy oczywistymi być przestają, 
stajemy przed ogromnymi problemami. Dziś ani sama wolność, ani pragnienie wolno-
ści, ani mówienie o wolności banalnymi problemami nie są! Po raz kolejny – i w Polsce, 
i na świecie – zadajemy sobie retoryczne, lecz jakże zasadne pytanie: czy wolność jest 
oczywista? Niestety nie! Mówmy więc o niej – także podczas tej konferencji. Zapraszam 
Państwa do dyskusji.

Dorota Sobieniecka-Kańska, Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu
Zastanowił mnie tytuł konferencji: „Relacje – nowy fundament rozwoju”. To przecież 
takie oczywiste, że rozwój opiera się na relacjach. A czymże jest właściwie relacja? Słow-
nikowo ma wiele znaczeń: „bajka, gawęda, historia, opowieść”, z innej strony „związek, 
kontaminacja, splot, kompozycja”, ale relacja to także: „odniesienie, stosunek, nasta-
wienie”. I właśnie o to znaczenie chodzi. W naszym społeczeństwie, w którym szuka się 
liderów, przywódców i wybitnych indywidualności praca zespołowa bywa niedoceniana. 
W kulturze azjatyckiej tzw. grupizm, czyli umiejętność pracy w zespole, jest wartością 
podstawową. Już dzieci nagradza się za zdolność dzielenia się w imię wspólnego sukcesu. 
Warto podkreślać rolę relacji w budowaniu rzeczywistości i rozwoju. Dla wielu to całkiem 
nowy fundament.

Solidaryzm i refleksyjność 
Artur Nowak-Gocławski, ANG Spółdzielnia i Nienieodpowiedzialni
Na jednej z konferencji usłyszałem, że myślenie kategoriami szerszymi niż tylko zysk jest 
„trendy”. Zobaczyłem młodego szefa firmy, który postrzega odpowiedzialność biznesu 
za otoczenie i interesariuszy nie w kategoriach powinności, czegoś fundamentalnego, 
a jedynie jako narzędzie realizowania strategii ekonomicznego sukcesu. Bardzo się boję 
takiego myślenia. Dlatego że nie oznacza ono szczerego przejęcia się wagą służby w tym, 
co robimy, poszukiwania prawdy i autentyczności, a jedynie pięknego odbicia. Wize-
runku, który sprzyja interesom. Niczego głębszego. Słuchałem tej debaty z nadzieją, że 
zobaczę refleksyjność w nas, przedsiębiorcach. Dostrzegę troskę o przyszłość tego świata 
zależną od naszych działań. Miałem nadzieję, że solidaryzm w nas wygra z samolubno-
ścią, z myśleniem „moja chata z kraja”. I w tej nadziei dalej trwam. 

Paweł Orłowski, Wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich
AmberExpo to spotkania człowieka z człowiekiem. Spotkania to nic innego jak możliwość 
stworzenia i pogłębienia relacji. Głęboko wierzę, że stanowią one fundament rozwoju 

także w szerokiej perspektywie. Przekonałem się o tym przez lata pracy przy projektach 
strategicznych w administracji samorządowej i centralnej. Relacje wpływają na łączenie 
nauki i biznesu oraz jakość współpracy przedsiębiorcy z klientem. Pozwalają na harmo-
nijne wykorzystanie potencjału zespołu w firmie. Są nierozerwalnie związane z zaufa-
niem. Relacje, które się na nim opierają, są długofalowe i przekładają się na bezkonflik-
tową współpracę oraz wzajemną uczciwość. Budujmy takie relacje. Nie tylko w firmie, 
lecz w całej przestrzeni publicznej.

Ewa Sowińska, partner ESO Audit, członek Rady Programowej OEES
Hasło „Relacje – nowy fundament rozwoju” jako tytuł konferencji, którą współorgani-
zuję, jest dla mnie szczególne. Relacje są podstawą mojego działania w każdej sferze 
życia: prywatnej, biznesowej i społecznej. Praca w zespole, opierająca się na wzajemnym 
zaufaniu, daje mi największą satysfakcję. Dbam o to, by budowane przeze mnie relacje 
cechowała równowaga w dawaniu i braniu. Relacje dały mi możliwość zaproszenia do 
współpracy przy konferencji wielu wartościowych osób i firm. Jestem wdzięczna, że mogę 
liczyć na ich zaufanie. Wspólnie podczas konferencji spróbujemy dowieść nieprzekona-
nym, że relacje w biznesie znaczą więcej niż zwykłe, ale wciąż dominujące transakcje. 

dr Andrè Helin, Prezes BDO
Prowadzenie biznesu w dzisiejszych czasach można w pewnym uproszczeniu porów-
nać do triatlonu. W tej dziedzinie sportowej zawodnik kolejno płynie, jedzie na rowerze 
i biegnie, a czas końcowy obejmuje również zmianę stroju i sprzętu sportowego. Prowa-
dzenie firmy to kombinacja strategii biznesowej, odpowiednio dobranej polityki wobec 
pracowników oraz uwzględnienie otoczenia, w którym działamy. Na wynik końcowy tak 
prowadzonego przedsiębiorstwa składają się też work-life balance, satysfakcja pracow-
ników i dbanie o środowisko czy lokalną społeczność.
W BDO od początku działalności stawiamy na rozwój pracowników, ich kompetencji i kre-
atywności. Ta wpływa na ich potencjał jak i na postawę nie tylko w pracy, ale także prywat-
nie. Ta w ostatecznym rachunku przekłada się na rozwój miast i miejsc, w których żyjemy.

dr Bartłomiej Biga, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Coraz trudniej jest budować rozsądne i trwałe relacje biznesowe bez znacznej otwartości 
w zarządzaniu swoją własnością intelektualną. Rekomendujemy więc wszystkim przed-
siębiorstwom, które chcą stawać się FIRMAMI-IDEAMI, strategię ukierunkowanej dyfuzji. 
W oparciu o relatywnie szerokie (choć nie bezwarunkowe) udostępnianie własności 
intelektualnej można bowiem skutecznie włączać inne podmioty w proces wytwarza-
nia wartości, który staje się dzięki temu współwytwarzaniem. I to jest klucz do sukcesu. 
A jego miarą w gospodarce cyfrowej jest ZASIĘG.

Dariusz Kubasik, Dyrektor Handlowy Sevenet
Złożone i rozciągające się w czasie projekty – a do takich należą te z branży IT, które 
przeważnie realizujemy – charakteryzują się wieloma często trudnymi do przewidzenia 
zmiennymi. Aby z sukcesem zakończyć takie przedsięwzięcie niezbędne są odpowied-
nie kompetencje, ale nie do przecenienia okazują się wypracowane wcześniej relacje 
– zarówno te na poziomie zespołów, jak i te z klientami oraz partnerami. Gdy zdamy 



dr Aneta Chybicka
Dyrektor Zarządzająca i współwłaścicielka firmy szkoleniowo-doradczej 
Culre4grow. To, co wyróżnia ją na rynku, to unikalne połączenie praktyki 
z obszaru zarządzania dużymi organizacjami z bogatą wiedzą w zakresie 
psychologii międzykulturowej i kreatywności, które akcentuje poprzez 
twórcze podejście do zagadnień, nad którymi pracuje, do metod pracy, 
oraz otwartość na różne kultury oraz środowiska.
Dbałość o wysoką jakość merytoryczną usług, wychodzenie naprzeciw 
potrzebom klientów i praca z pasją okazały się jej drogą do sukcesu. 
Buduje długotrwałe i przyjazne relacje z firmami w oparciu o wzajemne 
zaufanie i o rozwój pracowników. Towarzyszy organizacjom w zmianach 
i przełomowych momentach. Dzięki kreatywnemu podejściu do wyzwań 
i długoletniemu doświadczeniu dostarcza rozwiązań i służy doradztwem 
nawet w nietypowych sytuacjach. Rzetelną wiedzę psychologiczną, bo-
gate doświadczenie biznesowe łączy z troską o dobro człowieka. Pracuje 
odpowiedzialnie i z pasją. 
Zarządza projektami zwiększającymi efektywność funkcjonowania orga-
nizacji, prowadzi szkolenia i doradztwo biznesowe. Certyfikowany Coach 
ICC z dużym doświadczeniem w zakresie coachingu managerskiego. 
Prowadziła projekty rozwojowe między innymi dla przedstawicieli CIMIC 
NATO, największych firm energetycznych, banków, domów mediowych 
i firm produkcyjnych. 
Przez 15 lat pracowała jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Gdań-
skim. Pełniła obowiązki kierowniczki Katedry Psychologii Międzykulturo-
wej i Rodzaju. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych 
w najważniejszych pismach polskich i międzynarodowych oraz redaktorka 
i autorka wielu pozycji książkowych. Jej ostatnie publikacje to książki: 
Skuteczny menadżer, Siła kobiet w biznesie, Rozwojownik, Out of the box 
– jak myśleć i działać kreatywnie, Zaplanuj swoje szczęście. 
Prywatnie mama trzech synów – Łukasza, Jasia i Andrzeja. Bardzo lubi po-
dróżować, bo to stwarza możliwości poznawania siebie w nowych kontek-
stach. Czas wolny spędza aktywnie: nurkuje, żegluje, jeździ na nartach.

Anna Grosiak
Partner zarządzający Innovation Squad. Od ponad 10 lat związana 
z rynkiem farmaceutycznym, medycznym, energetycznym oraz prze-
mysłowym. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w koncernie Bayer. 
Od 2012 r. Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Siemens oraz Pełnomocnik 
Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Różnorodności. W trakcie swojej 
kariery zawodowej była głównie zaangażowana w szereg projektów 
dotyczących fuzji i przejęć, change managementu oraz restrukturyza-

Prelegencisobie sprawę z ich wagi w biznesie, warto spojrzeć szerzej – jak relacje mogą wpłynąć na 
otoczenie, na miasto i jego mieszkańców. To dzięki zrozumieniu relacji biznes może stać 
się prawdziwie solidarny.

Marta Kaługa, Leance
Bądź realistą i żyj marzeniami – to moja dewiza tak w życiu prywatnym, jak i zawo-
dowym. Chcę stąpać twardo po ziemi i uznawać rzeczywistość w jej widzialnych i nie-
widzialnych aspektach. Jednocześnie chcę pielęgnować moje marzenie o tworzeniu 
społeczności, firmy i jej otoczenia, w której centrum jest człowiek, firmy służącej czło-
wiekowi. Co to dla mnie znaczy na poziomie operacyjnym? Jak marzenia i rzeczywistość 
wpływają na siebie? Moimi doświadczeniami w tej materii i przemyśleniami na ten temat 
chcę się podzielić z uczestnikami konferencji podczas panelu „Relacje w FIRMIE-IDEI – 
między człowiekiem, firmą i nauką”.

Marta Moksa, Olivia Business Centre
W Polsce kiedyś mówiło się „znajomości” – źle to się kojarzyło, wzbudzało wie-
le podejrzeń. Tymczasem nie istnieje żadna międzyludzka aktywność bez zbudowania 
relacji – edukacja dzieci to relacje, niezbędne w pracy i biznesie zaufanie buduje się na 
relacjach, to relacje umożliwiają szybkie reagowanie na zmieniający się wokół świat. Ich 
nawiązywanie to trudna sztuka – większość z nas musi się tego nauczyć. Takie miejsca 
jak coworking O4 obnażają z całą mocą różnicę między tymi umiejącymi szukać synergii 
i współpracy a tymi, którzy raczej zakładają złe intencje innych. Osobiście za tę drugą 
postawę obwiniam głównie polską szkołę. Znakiem czasu jest fakt, że w rozpoczynają-
cym się jesienią w O4 programie wsparcia zawodowego pod nazwą Akcelerator Karier 
jedną z ważniejszych kompetencji jest właśnie networking – cieszy mnie, że uczestnicy 
tego programu będą mieli okazję uczyć się tej jednej z najważniejszych umiejętności 
współczesnego świata. 

Ewa Matyszewska, Brand Manager w BDO
„Najważniejszą wartością w życiu są ludzie” – mawiała moja mama. Nie sposób nie 
zgodzić się z tym twierdzeniem. Ludzie to wiedza, doświadczenie, rozwój, emocje, 
relacje. Spotkanie w Gdańsku łączy te wszystkie elementy pod hasłem: „Relacje – nowy 
fundament rozwoju”. Relacje to fundament rozwoju od dawien dawna. Dziś po prostu 
inaczej definiujemy relacje i znacznie szybciej dzięki nim się rozwijamy. Ale musimy też 
zauważyć, że żyjemy w zawrotnym tempie, relacje międzyludzkie zaczynają zanikać. To 
błąd. Rozwijający się świat i dostępne technologie powinny nam pomagać, a nie nas od-
człowieczać. Warto czasem na chwilę się zatrzymać i zastanowić: gdzie jestem ja, gdzie 
są inni. Dbajmy o siebie i ludzi wokół, a wówczas pozostaną oni najważniejszą wartością 
w naszym życiu.



cji w kraju i za granicą (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Finlandia, Rosja, 
Czechy). Wierzy we współpracę i różnorodne zespoły, promuje te idee 
wśród pracowników i partnerów zewnętrznych. Owocem tego jest m.in. 
Raport o kobietach w branży technologicznej, który został opracowany 
wraz z Fundacją Edukacyjną Perspektywy. Aktywnie poszukuje inspiracji 
i nowych wyzwań, uczestnicząc m.in. w wizytach studyjnych w Dolinie 
Krzemowej (2018) oraz Barcelonie (2019). Współtwórczyni idei Inno-
vation Hub for Humanities oraz Innovation Squad. Pasjonatka podróży, 
sportów: tenisa i żeglarstwa.

dr André Helin
Prezes Zarządu BDO, Partner Zarządzający. Ma tytuł doktora nauk eko-
nomicznych z dziedziny zarządzania. Ukończył Copenhagen Business 
School, uzyskując tytuł MSc (Econ.). Jest duńskim biegłym rewidentem 
posiadającym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych i do-
radztwa gospodarczego. Posiada także uprawnienia polskiego biegłego 
rewidenta. Założył firmę audytorsko-konsultingową BDO.
W Polsce ma ponad 20-letnią praktykę. Współtwórca polskiego rynku 
kapitałowego. Brał udział w pracach związanych z wyceną przedsię-
biorstw, prywatyzacją i wprowadzaniem do publicznego obrotu m.in. 
takich podmiotów jak: Śląska Fabryka Kabli, Budimex, Echo Investment, 
Dom Development, Mostostal Warszawa, J.W. Construction, Polimex-
-Mostostal. W swojej pracy zawodowej zajmował się również doradztwem 
z zakresu fuzji spółek giełdowych.
Jest wieloletnim członkiem Komisji ds. standardów rewizji finansowej 
przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Opiniował w sprawach legisla-
cyjnych z zakresu audytu i rachunkowości. Był doradcą Prezesa NBP oraz 
Rady Polityki Pieniężnej.
Jest autorem i współautorem kilkunastu podręczników z dziedziny ra-
chunkowości i finansów, w tym takich tytułów jak: „Techniki i metody 
badania sprawozdań finansowych”, „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw”, 
„Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych”, „Sprawozdanie 
finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości” oraz 
„Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych”. Jego „Komentarz do 
ustawy o rachunkowości” od lat jest bestsellerem (obecnie dostępne jest 
siódme wydanie książki).
Publikuje również liczne artykuły o tematyce grup kapitałowych, fuzji, 
leasingu, instrumentów finansowych i międzynarodowych standardów 
rachunkowości, a także ustawy o biegłych rewidentach, która w 2017 r. 
została gruntownie znowelizowana. Jest cenionym komentatorem bieżą-
cych spraw z zakresu legislacji, rynku kapitałowego, sytuacji gospodarczej 
czy możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i za granicą.

Agata Kowalska
Radca prawny, partner zarządzający w Chabasiewicz Kowalska i Part-
nerzy. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, obsłudze prawnej 
inwestycji VC / PE oraz w prawie spółek. Ma wieloletnie doświadcze-
nie w doradztwie związanym z ochroną praw własności intelektualnej, 
e-commerce oraz danych osobowych. Jest ekspertem legislacyjnym oraz 
mediatorem w Izbie Gospodarki Elektronicznej. Współpracuje z fundusza-
mi VC / PE oraz spółkami, głównie z branży nowych technologii. Prowadzi 
liczne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, w szczególności z zakre-
su ochrony własności intelektualnej oraz umów inwestycyjnych. Publikuje 
artykuły eksperckie. Zasiada w radach nadzorczych spółek z branży no-
wych technologii. Sprawowała funkcje Wiceprezesa Zarządu, a następnie 
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Lechii Gdańsk. Obecnie pełni funkcję 
arbitra stałego przy Izbie ds. rozwiązywania sporów sportowych PZPN. 
Jest współzałożycielką i wiceprezesem Stowarzyszenia Piękne Anioły, 
które pomaga najuboższym dzieciom w Polsce.

Robert Krool
Prezes zarządu Fundacji LifeSkills. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
mówców profesjonalnych w Polsce. Członek-założyciel i prezes zarządu 
Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce. Na co dzień spe-
cjalista ds. bezpieczeństwa majątku właścicieli oraz zawodowy mentor 
międzypokoleniowy. W swoim 30-letnim dorobku edukacyjnym i bizne-
sowym poprowadził przeszło 10 tys. godzin sesji mentoringowych i me-
diacyjnych, opracował przeszło 2 tys. indywidualnych analiz użyteczności 
zespołowej, moderował ponad 50 projektów sukcesyjnych oraz restruk-
turyzacyjnych w kraju i za granicą, a w jego seminariach i warsztatach 
wzięło udział ponad 600 tys. osób.
Był jednym z nielicznych biegłych sądowych w kraju w dziedzinie re-
strukturyzacji i oceny ryzyka biznesowego. Wieloletni śledczy gospodar-
czy. Sklasyfikowany przez media na 7. miejscu w rankingu najbardziej 
wpływowych doradców biznesu w Polsce. Autor 8 książek. Współtwórca 
oraz wiodący animator kategorii scenicznej Mentoring Theater. Współza-
łożyciel rodzinnego Liceum Ogólnokształcącego LifeSkills Nr 1 w Warsza-
wie przygotowującego do odnoszenia sukcesów w życiu (www.lol1.pl).

Dariusz Kubasik
Dyrektor Handlowy Sevenet. Praktyk biznesu od wielu lat skoncentrowa-
ny na współpracy z klientami w zakresie wdrożeń systemów informatycz-
nych. Od samego początku swojej kariery zawodowej działa w obszarze 
przedsiębiorstw infrastrukturalnych, dzięki czemu miał okazję zapoznać 
się z praktycznie wszystkimi aspektami działalności dużej firmy. Pełnił 
funkcję managera bezpośrednio odpowiedzialnego za strategię i rozwój 
w spółce wytwórczej z sektora elektroenergetycznego. Następnie przez 
ponad 10 lat zajmował się procesami biznesowymi i możliwościami ich 



usprawnienia z wykorzystaniem rozwiązań IT jako Dyrektor w Sektorze 
Utilities w wiodącej na rynku firmie dostarczającej rozwiązania telein-
formatyczne. Współzarządzając spółkami prawa handlowego, poznał 
w praktyce realia funkcjonowania w rzeczywistości gospodarczej. Wiedza 
pozyskana w ten sposób istotnie zwiększa skuteczność jego działań na 
rzecz i w imieniu swoich klientów. Od kilku lat wspólnie z Sevenet dora-
dza przedsiębiorstwom z sektora bankowego w zakresie doboru rozwią-
zań informatycznych.

Marta Kułaga
Prowadzi żłobek i przedszkole Krasnal, współtworzy Leance, współpracuje 
z firmami we wdrażaniu Porozumienia bez Przemocy. Prowadzi indywi-
dualne sesje mediacji i coachingu. Certyfikowana trenerka Porozumienia 
bez Przemocy (www.cnvc.org), coacherką (2013–2014 Szkoła Profesjo-
nalnego Coachingu, 2015 Coaching oparty na potrzebach), absolwentka 
Szkoły trenerów komunikacji opartej na empatii (2010–2013), mediator-
ka (2016–2017 Kurs mediacji Yorama Mozensona).

Dorota Markiewicz-Kubik
Dyrektor ds. HR, komunikacji i zaangażowania społecznego w Farm Frites 
Poland. Członek Rady Programowej Forum Mentorów. Współzałożyciel 
Fundacji Metapomoc. Od kilkunastu lat wspiera managerów w strategicz-
nym zarządzaniu ludźmi oraz rozwoju osobistym. Coach i mentor.

Marta Moksa
Dyrektor Zarządzająca jednego z największych polskich coworkingów – 
O4, działającego w ramach Olivia Business Centre. Prawnik z wykształce-
nia, manager projektu i lider zespołu z doświadczenia i pasji. Zawodowo 
związana z ruchem coworkingowym od 2014 r. Uczestniczka między-
narodowych konferencji coworkingowych w Europie, Ameryce i Azji, 
opiekun merytoryczny i współautorka Raportu o polskich coworkingach 
Coworking – I want it that way. Życzliwie wspiera wyznawców zasad 
nowej ekonomii, budujących biznesy w oparciu o najważniejsze funda-
menty ruchu coworkingowego: tworzenie społeczności (m.in. wspieranie 
współpracy, nawiązywania relacji), otwartość (także przejrzyste zasady, 
zaufanie) i wzajemne korzyści (dzielenie się wiedzą, prowadzenie wspól-
nych biznesów, dokonywanie barterów).

Grzegorz Nawrocki
Journalist, current affairs programmes host. A graduate of Cambrid-
ge University, Preston (UCLAN) as well as American Studies Center at 
Warsaw University. A British Chevening Scholar and a scholar of Robert 
Schumann Institute in Budapest. Formerly a host of the Polish Public 
Television political shows. With intensive experience with the BBC TV 
(e.g. HardTalk) as well as Danish media. An editor and host of Oxford 

style debates realised with Onet.pl in Teatr Polski in Warsaw. Media skills 
coach. Specialising in political interviews and current affairs analyses. 
Member of the Board of the „Polish World News”. President of the British 
Alumni Society in Poland. 

Artur Nowak-Gocławski
Współzałożyciel i prezes ANG Spółdzielni działającej w branży finanso-
wej oraz Fundacji Nienieodpowiedzialni. Zaangażowany w wiele projek-
tów społecznych, w tym w Koalicję Prezesi Wolontariusze, Konferencję 
Przedsiębiorstw Finansowych, Konfederację Lewiatan, zwolennik strategii 
biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania 
społecznego i budowy wartości wspólnej. ANG Spółdzielnia, którą współ-
tworzy, otrzymała wiele nagród biznesowych i społecznych, m.in. Etyczna 
Firma 2015–2018 w Konkursie Pulsu Biznesu i PwC, Pracodawca Roku 
2015–2018 w konkursie AON, Gazele Biznesu 2015–2018 Pulsu Biznesu, 
Listki CSR Polityki 2015–2018. Otrzymał osobiste wyróżnienie Człowiek, 
który zmienia biznes w pierwszej edycji nagrody Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu, finalista nagrody im. Jana Rodowicza Anody Muzeum 
Powstania Warszawskiego za działalność społeczną.

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
Pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Gdańskiego, gdzie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej 
oraz Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą, a w latach 2005–2012 
był dyrektorem tegoż Instytutu. Jest socjologiem, antropologiem i histo-
rykiem. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki 
Kaszub i Pomorza, a ponadto uczestnictwa w kulturze, mniejszości na-
rodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, polityki 
regionalnej, współczesnego społeczeństwa polskiego. Jest autorem lub 
współautorem ponad 30 książek, redaktorem lub współredaktorem ponad 
20, autorem kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publi-
cystycznych. W latach 1995–2000 był redaktorem naczelnym miesięcz-
nika „Pomerania”. Jest współzałożycielem, a obecnie prezesem Instytutu 
Kaszubskiego oraz członkiem kliku innych towarzystw naukowych: 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w To-
runiu, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Ponadto jest animatorem 
kultury (współorganizuje m.in. Bytowskie Forum Animatorów Kultury) 
oraz członkiem kilku organizacji społecznych, w tym przede wszyst-
kim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (od lat uczestniczy w pracach 
zarządu oddziału w Bytowie). Pełni społecznie funkcje w radach muzeal-
nych (Bytów, Gdańsk), w Radzie Programowej Nadbałtyckiego Centrum 
Kultury w Gdańsku (wiceprzewodniczący), Radzie Fundacji Kaszubski 
Uniwersytet Ludowy (przewodniczący), Radzie Programowej Fundacji 
Wspólnota Gdańska oraz Radzie Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Spo-
łecznych w Gdańsku (przewodniczący). Jest też członkiem m.in. Pomor-



skiego Forum Terytorialnego, Rady Gdańskiej Kultury i przewodniczącym 
Pomorskiej Rady Kultury. 

Konrad Ogar
Od 2010 r. prowadzi agencję reklamową WEBimpuls, w której wraz 
z zespołem wyspecjalizował się w tworzeniu aplikacji web, stron interne-
towych oraz promowaniu ich w kampaniach SEO/SEM opartych o wy-
szukiwarkę Google. Przez ostatnie kilka lat w szczególności zajmuje się 
doradztwem, szkoleniami oraz zarządzaniem projektami informatyczny-
mi opartymi o technologie webowe, których celem jest przede wszystkim 
wsparcie marketingu w firmach naszych klientów. Powszechne strony 
internetowe oraz sklepy e-commerce to narzędzia, które są skuteczne 
pod warunkiem, że będą dobrze realizowały potrzeby konsumentów.

Rafał Olesiński
Adwokat, partner zarządzający w Olesiński & Wspólnicy. Od 2005 r. 
buduje liczącą obecnie ponad sto osób nowoczesną prawno-podatkową 
firmę doradczą z siedzibami w czterech polskich miastach i zarządza nią. 
Jest jednym z liderów tworzących nową europejską sieć firm doradczych. 
Jako doradca strategiczny bierze udział w negocjacjach, w tym na po-
ziomie międzynarodowym, i reprezentuje przedsiębiorców w rozmowach 
z Rządem RP. Współtworzy i wdraża koncepcje rozwoju, restrukturyzacji, 
bierze udział w transakcjach M&A, obsłudze inwestycji międzynaro-
dowych m.in. największych koncernów motoryzacyjnych. Pełni funkcję 
eksperta rad nadzorczych zarządów spółek, w tym spółek publicznych, 
funduszy i inwestorów instytucjonalnych. Jest członkiem rad nadzorczych 
oraz komitetów audytu: Ten Square Games oraz polskiego i niemieckiego 
oddziału Izoblok. Swoim doświadczeniem dzieli się jako mentor w pro-
gramach akceleracyjnych dedykowanych start-upom oraz jako prelegent 
podczas konferencji i szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobywał, peł-
niąc funkcje managerskie w międzynarodowych renomowanych firmach 
doradczych. Poza pracą w Olesiński & Wspólnicy działa także w spółkach: 
Saurus Grow oraz Gałka Olesiński Business Support.

Paweł Orłowski
Wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich SA odpowiedzialny 
m.in. za strategię, marketing i sprzedaż. W latach 2006–2018: członek 
zarządu województwa pomorskiego, wiceprezes Pomorskiego Funduszu 
Rozwoju, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, poseł na 
Sejm RP, wiceprezydent Sopotu. Odpowiadał za Program Budowy Marki 
Miasta Sopotu oraz za marketing drużyny Prokom Trefl Sopot. Współ-
autor Krajowej Polityki Miejskiej oraz ustawy o rewitalizacji. Zarządzał 
Europejskim Funduszem Społecznym. Współtworzył Program Polska 
Cyfrowa oraz Program Społecznego Budownictwa Czynszowego. Odpo-
wiedzialny za program inwestycyjny dla samorządowych szpitali na lata 

2016–2021. Przewodniczący Rady Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Odznaczony m.in. Honorową Odznaką za Zasługi dla Samorządu Tery-
torialnego i Komandorią z Gwiazdą Królewskiego Norweskiego Orderu 
Zasługi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdań-
skiego. Zapalony żeglarz, członek polskiej kadry narodowej w latach 90.

Olga Petelczyc
Doświadczony audytor ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej i za-
rządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem etyki i procedur 
antykorupcyjnych. Posiada doświadczenie we współpracy ze służbami 
nadzoru i kontroli, m.in. CBA, OLAF, ETO, KE, NIK, MIR. Uczestniczyła 
w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu 
w administracji publicznej. Wykładowca uniwersytecki i prelegent na wie-
lu szkoleniach i konferencjach. Występowała jako ekspert na konferencji 
Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD w ra-
mach Światowego Forum Antykorupcyjnego w marcu 2018 r. w Paryżu. 
Prowadziła zajęcia w ramach studium antykorupcyjnego organizowanego 
przez KPRM oraz szkolenia z przeciwdziałania korupcji dla pracowników 
administracji. Ekspert Banku Światowego w zakresie audytu projektów 
europejskich. Autorka wielu publikacji z zakresu audytu i zarządzania 
ryzykiem. W latach 2015–2017 Wiceprezes Instytutu Audytorów We-
wnętrznych IIA Polska. Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR. Członek 
grupy ds. raportowania niefinansowego. Posiada 6-letnie doświadczenie 
w zarządzaniu zespołem (Dyrektor Biura Audytu) i nadzorze nad prowa-
dzeniem zadań audytowych. Dostarcza informacji odpowiadających na 
oczekiwania klientów w zakresie efektywności i zgodności funkcjonowa-
nia systemu zarządzania i kontroli.

Paula Rettinger-Wietoszko
Prezes zarządu Fundacji Zostaw Swój Ślad, która wspiera rodziny nieule-
czalnie chorych dzieci, dziecięce hospicja domowe i promuje kreatywną 
edukację. Dyrektor Festiwalu Wrażliwego – festiwalu dokumentu i repor-
tażu filmowego i prasowego dotyczącego etyki dziennikarskiej, uważ-
ności, odpowiedzialności medialnej i ludzkiej. Wiceprezes zarządu spółki 
AppiCare tworzącej aplikacje telemedyczne wspierające lekarzy, zespoły 
medyczne, a przede wszystkim pacjentów przewlekle chorych leżących 
w domu. Współtworzyła nagradzane aplikacje dla sektora zdrowotnego 
(np. HospiCare, OncoWay, SanaCare). Businesswoman Roku 2019 w ka-
tegorii działalność społeczna.

Dorota Sobieniecka-Kańska
Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu. Wydawca, dziennikarka, wykładow-
ca, doradca public relations i CSR. Absolwentka filologii polskiej Uniwer-
sytetu Gdańskiego. W przeszłości kierownik literacki Teatru Muzycznego 
pod dyrekcją Jerzego Gruzy, dziennikarka – zastępca redaktora naczel-



nego, redaktor naczelna, publicystka i komentatorka „Głosu Wybrzeża”, 
prezes zarządu wydawnictwa Baltic Press (wydawca anglojęzycznego 
dwumiesięcznika „Baltic Transport Journal”), dyrektor Biura Zarzą-
du Krajowej Izby Gospodarki Morskiej . Stypendystka Goethe Institut 
w Monachium oraz Mander College of Higher Education w Bedford 
(Wielka Brytania). Członkini Rad Konsultacyjnych przy Wydziale Ekono-
mii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej oraz MBA PG. Wykładowca PR, 
media relations i etyki biznesu w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Mana-
gerów, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w 
Gdyni. Redaktor i tłumacz wydawnictw książkowych. Współpracowniczka 
rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Członkini Stowarzyszenia Polskich 
Mediów oraz Federation Internationale des Journalistes et Ecrivains du 
Tourisme przy UNESCO. 

Ewa Sowińska
Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich. 
Partner ESO Audit od 2009 roku, a wcześniej członek zarządu Pricewa-
terhouseCoopers. Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
w latach 2015–2019. Należy do wielu rad programowych (w tym OEES) i 
kapituł konkursów, także w roli przewodniczącej. W 2014 roku skończyła
studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego 
czasu zajmuje się coachingiem biznesu oraz life coachingiem. Inicjatorka 
wielu spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe, na któ-
rych omawiane są humanizowanie biznesu, społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw czy wspieranie rozwoju młodych talentów.. 

Barbara Stepnowska
Jest twórcą i dyrektorem studiów MBA Politechniki Gdańskiej na Wy-
dziale Zarządzania i Ekonomii. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem 
w realizacji projektów międzynarodowych i zarządzaniu nimi, a także 
w bankowości i sektorze publicznym. Jest autorem artykułów związanych 
z zarządzaniem kompleksową jakością TQM oraz zarządzaniem projekta-
mi w przedsięwzięciach pozabiznesowych, w tym artystycznych. Jej aktu-
alne zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze przemysłów 
kreatywnych ze szczególnym uwzględnieniem kultury i sztuki. Wymyśliła 
metodę zarządzania przedsięwzięciami artystycznymi Creative Arts. Jest 
członkiem Rady Programowej Open Eyes Economy on Tour.

Bartłomiej Świstak Piotrowski
Networker, konsultant biznesowy / business development manager, 
animator społeczności od 2010 r. Twórca EAR – Eksperymentalnej Agen-
cji Reklamowej, TEAM Kraków (klubu rozwojowo-networkingowego), 
Startupunity (projektu dla liderów społeczności start-upowych), startu-
puj.pl (marki szkoleniowej) oraz Startupmind (spotkań kreatywnych dla 
start-upów). Jeden z inicjatorów, założycieli i były lider KMS – Kraków 

Miastem Startupów. Zaangażowany w Turkusowe Śniadania w Krakowie 
oraz LinkedIn Local Kraków, Free Hugs Kraków i Centrum Obywatelskie 
(inkubator NGO). Lokalny lider i organizator protestów przeciwko ACTA 
w 2012 r. oraz uczestnik protestów ACTA2 w 2018 i 2019. Prowadził 
szkolenia / konsultacje z budowania społeczności i sieciowania dla: Fun-
dacji My Pacjenci, Muzeum Śląska Opolskiego – projekt EDUKO w ramach 
Bardzo Młodej Kultury, Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Stowa-
rzyszenia Profesjonalistów Informacji i kilkunastu innych organizacji. Był 
także animatorem ds. sieciowania organizacji pozarządowych w projekcie 
MORSO – Marszałkowski Ośrodek Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Od lat wspiera integrację lokalnych środowisk przedsię-
biorców, start-upowców oraz NGO i ruchów nieformalnych.

Tomasz Szlendak
Profesor zwyczajny, dyrektor Academia Rerum Socialium, Szkoły Dok-
torskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Socjolog kultury, socjolog rodziny, antropolog społeczny. Bada przemia-
ny obyczajowości, przemiany w kulturze, zwłaszcza kulturze polskiej, 
przemiany procesów socjalizacyjnych oraz społeczno-kulturowe uwarun-
kowania nierówności społecznych. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej i tygodnika „Polityka”. Był członkiem Komitetu Polityki Nauko-
wej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członkiem Zespołu 
ds. Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Odznaczony srebrnym medalem 
Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz honorowym medalem Thorunium 
nadanym przez Prezydenta Torunia w uznaniu zasług dla miasta. Napisał 
kilkanaście książek (w tym kryminał). Laureat statuetki Cycerona Natio-
nal Speakers Awards w 2019. 

Jakub Wojnarowski
 Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie, odpowiedzialny za 
rozwój i budowę rozpoznawalności kwalifikacji firmy. Członek Rady Nad-
zorczej i Komitetu Audytu Metlife Polska, wcześniej Zastępca Dyrektora 
Generalnego Konfederacji Lewiatan (2012–2017), nadzorujący obszar 
ekspertyzy i współpracy międzynarodowej. Członek Rady Dyrektorów 
i Biura Wykonawczego BusinessEurope w latach 2012–2017. Od 2006 do 
2012 r. Dyrektor ds. działalności programowej w Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej. Członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera (2008–
2011), Zarządu Forum Darczyńców w Polsce (2006–2009) oraz European 
Forum on Philantropy & Research Funding Steering Group (2007–2008), 
stypendysta International Visitor Leadership Program Departamentu 
Stanu USA (2017), socjolog i politolog, absolwent Uniwersytetu War-
szawskiego (2001) i Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapesz-
cie (2002). Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (2002–2007), 
negocjator i facylitator, autor i współautor książek, raportów i publikacji 
(m.in. Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe) poświęconych komunikacji 



i zarządzaniu konfliktami, edukacji, ruchom społecznym, kapitałowi spo-
łecznemu. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi sektora finansowego 
i innowacji, polityki publicznej, edukacji i współpracy międzynarodowej.

Mateusz Zmyślony
Ekspert w dziedzinie komunikacji społecznej i marketingu. Założyciel 
i Dyrektor Kreatywny Grupy ESKADRA, jednej z czołowych na polskim 
rynku niezależnych firm zajmujących się reklamą. Pionier marketingu 
miejsc w Polsce, autor kilkudziesięciu strategii marek, miast i regionów 
oraz projektów z zakresu marketingu wielkich wydarzeń (m.in. UEFA 
EURO 2012, EXPO 2022, a także ponad 30 miast, m.in. Krakowa, Warsza-
wy, Sopotu, Kołobrzegu, Chorzowa).  Laureat ponad 20 profesjonalnych 
nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych (w tym 3 świato-
wych Globe Awards). Wykładowca wielu uczelni i publicysta. Autor ponad 
200 publikacji branżowych w 9 czasopismach poświęconych zagad-
nieniom zarządzania i marketingu.  Razem z prof. Jerzym Hausnerem 
współautor koncepcji Open Eyes Economy, w tym modeli FIRMA-IDEA, 
MIASTO-IDEA, MARKA-KULTURA oraz m.in. koncepcji wysp i archi-
pelagów. Współorganizator corocznego Open Eyes Economy Summit. 
Zajmuje się tematyką komunikacji i edukacji społecznej (m.in. kampanie 
społeczne dot. oszczędzania energii, recyklingu, segregowania odpadów, 
utylizacji odpadów realizowane m.in. dla Ministerstwa Środowiska, Gdań-
ska i Krakowa). Twórca ogólnopolskiego programu promocji turystyki 
wiejskiej Slow Road organizowanego pod patronatem Polskiej Organizacji 
Turystycznej. Redaktor Naczelny Open Eyes Magazine.
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Ewa Sowińska dr Barbara Stepnowska



ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY

PATRONAT

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY

PATRONI MEDIALNY



Międzynarodowy Kongres 
Ekonomii Wartości

ICE Kraków, 19–20 XI 2019
Rejestracja: www.oees.pl

Dowiedz się więcej 
o FIRMACH-IDEACH  
oraz innowacjach 
z Małopolski 
podczas Open Eyes 
Economy Summit!


