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EKSPERCI
JANUSZ KAHL 
Obywatel Danii, pochodzenia polskiego, prezes NordicHouse – niezależny konsultant firm 
nordyckich (wprowadził wiele firm nordyckich na rynek polski), dyrektor zarządzający 
South Poland Cleantech Cluster, konsul honorowy Danii, Finlandii i Islandii, ekonomista – 
absolwent Copenhagen Business School (Uniwersytet Ekonomiczny w Kopenhadze, DK) 
ze specjalizacją w strategii i handlu zagranicznym. Długoletni koordynator współpracy 
międzyregionalnej pomiędzy regionami skandynawskimi i Polską południową. Od wielu lat 
zajmuje się mentoringiem i coachingiem we współpracy z grupą skandynawskich mentorów. 
Od 1999 jest Goodwill Ambasadorem duńsko-szwedzkiego regionu Øresund (Kopenhaga, 
Malmø, Lund). Kraków (PL), South Poland Cleantech Cluster, ekonomista (Copenhagen 
Business School), zarządzanie, administracja, handel międzynarodowy.

Zapraszamy Cię do udziału w pierwszym politechnicznym programie mentorskim.
Pomożemy Ci odkryć Twój talent, sprecyzować Twoje cele, wzbogacić Twoje umiejętności. 
Pomożemy Ci rozwinąć się w obszarze naukowym, zawodowym i osobistym.
Czekają na Ciebie uznani mentorzy i eksperci, gotowi, by podzielić się z Tobą 
swoim zawodowym doświadczeniem, biznesowymi poradami oraz osobistym wsparciem.
Przez 10 miesięcy Ty i Twój mentor będziecie indywidualnie pracować 
nad tematami kluczowymi dla Twojego rozwoju. 
Myślisz o własnym start-upie? Planujesz karierę naukową? 
Chcesz określić sposoby realizacji swoich najważniejszych priorytetów?

 „Don't stop. Go top! Mentors Academy for PK STEM students”.Temu właśnie służy

 www.swpk.pk.edu.plZgłoś się, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie

Celem programu mentorskiego jest wsparcie pasji i talentów studentów, 
doktorantów i młodych wychowanków Politechniki Krakowskiej 
oraz pomoc w rozwoju nowych technologii i tworzeniu spółek start-up/spin-off.

Zapraszam!

Izabela Paluch
Dyrektor programu mentorskiego 
„Don't stop. Go top! Mentors Academy for PK STEM Students”

Don't  
Największe dobro, jakie możesz dać komuś innemu 
to nie podzielenie się swoim bogactwem, 
ale odkrycie jego bogactwa przed nim samym

Benjamin Disraeli

dr inż. KRYSTYNA MALIŃSKA
Naukowiec i wykładowca w Politechnice Częstochowskiej. Wiceprezes Stowarzyszenia 
Top 500 Innovators. Koordynator Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds, 
który prowadzi wspólnie z Absolwentami programów Top 500 Innovators 
i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Ukończyła Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
(Technologia żywności). Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, programu 
USDA Borlaug Fellowship oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators. Zajmuje się badaniami 
naukowymi w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. Autorka licznych publikacji naukowych 
i popularno-naukowych. Interesuje się problematyką związaną z zarządzaniem projektami 
badawczymi, ochroną własności intelektualnej, komercjalizacją wyników badań naukowych. 
Poprzez zajęcia dydaktyczne i pracę badawczą stara się zachęcić studentów do odkrywania 
własnych zainteresowań naukowych i poszukiwania własnej ścieżki zawodowej. 
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EKSPERCI

dr BIANKA SIWIŃSKA 
Dr Bianka Siwińska stworzyła pierwsze w Polsce działania na rzecz kobiet 

w technologiach – akcję „Dziewczyny na politechniki!“ i dalsze programy dla studentek 
kierunków technicznych „Lean in STEM“, stypendia „Nowe technologie dla dziewczyn!“, 

„IT for SHE“, a także co roku tworzy raport „Kobiet na politechnikach“. 
Była też kierowniczką naukową największego projektu badawczego 

o kobietach w obszarze STEM w Polsce – Potencjał kobiet dla branży technologicznej. 
Jest laureatką tytułów Bizneswoman Roku 2015 (Sukces Pisany Szminką), 

Polish Woman of Power 2017 (US Embassy), Kobieta Mazowsza 2016, nominowana 
do tytułów Kobieta Solidarna 2017 (SENS), Kobieta Technologii (Girls in Tech), 

Osobowość Cyfrowego biznesu 2017 (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji).

JOHN SPENCE 
Jeden ze 100 najlepszych liderów myśli biznesowej w Stanach Zjednoczonych, 

jeden ze 100 najbardziej wpływowych doradców dla przedsiębiorstw 
oraz jeden z 500 najlepszych ekspertów w dziedzinie rozwoju przywództwa na świecie. 

Konsultant zarządzania, trener kadry menedżerskiej i mówca motywacyjny. 
Współpracuje z firmami notowanymi na liście Fortune 500. 

Był założycielem i CEO sześciu firm. 
Jest autorem książek o tematyce biznesu i przywództwa. 

JohnSpence.com

prof. dr hab. inż. TADEUSZ TATARA
Prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. 

W 1990 r. uzyskał stopień doktora, a w 2002 r. stopień doktora habilitowanego 
nauk technicznych w zakresie budownictwa – dynamiki konstrukcji. 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z lipca 2013 r. nadał mu 
tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Oprócz rozległej wiedzy i doświadczenia 

(ekspert ds. dynamiki konstrukcji budowlanych i diagnostyki wpływów parasejsmicznych 
na konstrukcje i ludzi, autor ponad 190 publikacji) prof. Tadeusz Tatara angażuje się 

we wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. Zachęca i motywuje studentów 
do podejmowania gospodarczych inicjatyw. Ułatwia nawiązywanie kontaktów 

między twórcami technologii z PK, a krajowymi lub zagranicznymi podmiotami. 
Inicjator i uczestnik wielu prestiżowych konferencji naukowo-biznesowych.

MARTA ZUCKER
Autorka książek o sukcesie polskich start-upów:  Kobiety globalne w świecie start-upów. 

Rozmowy w Dolinie Krzemowej, PWN, 2016; BEP (Business Expert Press, 2018)
Igrzyska talentów w Dolinie Krzemowej. Rozmowy z mistrzami start-upów, PWN, 2015.
Absolwentka UAM w Poznaniu i UMK w Toruniu. Stypendystka uniwersytetu Eötvös 

Loránd Egyetem w Budapeszcie. Karierę zawodową rozpoczęła w Bukareszcie pracując 
dla korporacji, od podstaw tworzyła rumuński oddział firmy. Od lat związana z firmą 

konsultingową KarStanS Sp. z o.o. Jest autorką raportów rynkowych oraz opracowań 
opisujących procesy restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw. W Warszawie założyła firmę 
produkującą reklamy. Doświadczenie nabyte w Warszawie skierowało ją do Nowego Jorku.

Obecnie współpracuje ze środowiskiem start-upów w Polsce i w Dolinie Krzemowej.
Przez kilka lat samodzielnie podróżowała po Azji.

PAWEŁ POTOCZEK 
Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Od 2015 r. dyrektor inwestycyjny w Tredecim, gdzie m.in. nadzoruje portfel 
20 inkubowanych start-upów, które otrzymały łącznie 10 milionów PLN inwestycji. 

Odpowiedzialny za pozyskiwanie inwestorów indywidualnych oraz instancjonalnych, 
a także zarządzanie płynnością oraz ryzykiem finansowym. Pozyskał ponad 30 milionów 

EUR środków dotacyjnych dla przedsiębiorstw. Realizował procesy M&A na łączną 
kwotę 20 milionów. Posiada rozbudowana sieć kontaktów w branżach finansowej

i usługowej oraz środowisku naukowym.



Don't  JACEK CHRUŚCICKI 
Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Mechaniczny, rok 1981. Ukończył kursy 
i szkolenia związane z reklamą oraz zarządzaniem m. in. Kurs Reklamy i Public Relations 
oraz Handlu Zagranicznego prowadzony przez Instytut Przemysłowo Handlowy 
w ramach Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu. Ukończył Studium Fotografii 
przy Wydziale Architektury PK, gdzie następnie prowadził zajęcia z fotografii reklamowej. 
Od 1991 r. prowadzi własną działalność gospodarczą zajmując się promocją i reklamą. 
Obecnie właściciel i dyrektor Agencji Reklamowej artProm w Krakowie. Kierowana przez 
niego od 18 lat agencja współpracuje z wieloma firmami i instytucjami zapewniając im 
kompleksową obsługę na płaszczyźnie szeroko rozumianej promocji. Członek i jeden 
z założycieli Fundacji Krzysiek Pomaga Pomagać wspierającej finansowo chore dzieci 
w ich powrocie do zdrowia.

MAŁGORZATA ILLONA CIESIELSKA
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej 
oraz Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwami Uniwersytetu Technologicznego 
Lille 1 we Francji. Kilkudziesięcioletnia praktyka zawodowa w branży inżynierii 
środowiska w sektorze komunalnym i przemysłowym. Kompetencje inżynierskie 
i specjalizacje w zakresie gospodarki wodnej, odpadami i energetycznej. 
Kompetencje managerskie w zarządzaniu sprzedażą, rozwojem biznesu, 
strategiami marketingowymi i komunikacją, projektami R&D i wdrożeniowymi. 
Pracowała jako dyrektor marketingu, sprzedaży i rozwoju. 
Obecnie komercjalizuje wyniki badań dokonanych na Politechnice Krakowskiej.

BOŻENA CZYNCIEL
Absolwentka Politechniki Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego) 
oraz Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Ukończone podyplomowe 
Studium Pedagogiczne, liczne kursy z zakresu wiedzy o winie, funkcjonowania 
gastronomii oraz zarządzania i sprzedaży. Liczne osiągnięcia na polu rozwoju 
firmy L'Oreal Polska, sieci perfumerii Sephora i Douglas. Ponad 20-letnie 
doświadczenie w koordynacji i rozwoju nowych firm na polskim rynku.
Właścicielka Winiarni Restauracji Klimaty Południa. Promuje kulturę picia wina, 
organizuje spotkania degustacyjne, wyjazdy fakultatywne oraz zasiada 
w jury konkursów winnych. Propaguje zdrowy styl życia, pomaga w rozwoju 
młodym ludziom, współorganizuje liczne konferencje i eventy. 
Członek Stowarzyszenia Kobiety i Wino.

dr inż. MAŁGORZATA FEDORCZAK-CISAK
Miejsce aktywności zawodowej: Politechnika Krakowska, 
Wydział Inżynierii Lądowej, Małopolskie Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego (adiunkt), Małopolskie Centrum Budownictwa 
Energooszczędnego (dyrektor). 
Wykształcenie: wyższe techniczne 
Obszar działalności: budownictwo energooszczędne, zrównoważony rozwój, 
efektywność energetyczna.
Zainteresowania i pasje pozazawodowe: film, podróże.

dr inż. ANTONI BOJARSKI
Ukończył budownictwo wodne na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki 
Krakowskiej w 1975 r. Stopień doktora uzyskał na tym samym Wydziale. Od ukończenia 
studiów do dnia dzisiejszego jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym PK. Równolegle, 
czynnie angażował się w działalność gospodarczą. Przez ostatnie 20 lat był Prezesem Zarządu 
CERMET-BUD Sp. z o.o. – firmy działającej w obszarze inżynierii i gospodarki wodnej. 
Aktywnie uczestniczy w organizacjach zawodowych: Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników 
Wodnych i Melioracyjnych, Polskiej Akademii Nauk O/Kraków Zespół Gospodarki Wodnej, 
Polskim Komitecie Wielkich Zapór i Śląskim Klastrze Wodnym. Jest autorem i współautorem 
ponad 60 publikacji zawodowych. Ma w dorobku wiele projektów w obszarze budowli 
hydrotechnicznych i ochrony przeciwpowodziowej.

MENTORZY
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MACIEJ KARPAŁA

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej. Aktualnie (od 21 lat) pracuje w firmie SIKA, 
która obecna jest w ponad stu krajach na świecie i ma ponad stuletnią historię 

w zakresie chemii budowlanej stosowanej w budownictwie oraz przemyśle. 
Prawie od początku pracy zajmuje się technologiami torowymi. Od dwóch lat 

pracuje na stanowisku Regional Business Development Manager Rail Fixing EMEA. 
W swojej pracy w zakresie technologii i materiałów oferowanych przez firmę SIKA 

w segmencie torowym, na bieżąco doradza i współtworzy kierunek działań, 
wspiera i kontroluje pracę lokalnych spółek-córek jako Regional Business 

Development Manager Rail Fixing EMEA. Nie wyobraża sobie życia bez muzyki 
i książek, które towarzyszą mu w trakcie licznych podróży służbowych. 

dr hab. inż. ARKADIUSZ KWIECIEŃ, prof. PK 
Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Inżynierii Lądowej, 1995). Laureat Nagrody 

Naukowej PAN 2015, twórca opatentowanej technologii Polimerowych Złączy Podatnych 
w budownictwie, autor i współautor ponad 180 publikacji naukowych. Od ponad 27 lat 

jest pracownikiem naukowo-badawczym w Instytucie Mechaniki Budowli WIL PK, 
obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego PK. W swojej działalności 

wykorzystuje doświadczenie naukowe przy wdrażaniu prac badawczo-rozwojowych 
na rynku. Od 2016 roku jest Prezesem Zarządu spółki spin-off FlexAndRobust 

Systems Sp. z o.o., komercjalizującej innowacyjne rozwiązania opracowane 
w Politechnice Krakowskiej.  

JERZY MALEC
Krakus z urodzenia, absolwent liceum Jana III Sobieskiego oraz Wydziału Mechanicznego PK.

Pracę zawodową rozpoczął na Politechnice jako asystent, a następnie od 1988 r. organizuje 
i powołuje do życia własne firmy. Zakres większości firm dotyczył wdrożenia nowych 

technologii i optymalizacji procesów produkcyjnych. Od 1996 r. jako właściciel firmy Kemaz, 
a następnie Prezes Zarządu Pfaffenhaim Pl uruchomił promocje kluczy i zamknięć 

patentowych jak też systemów Master-Key na rynku polskim. W SSE Czyżyny wybudował 
zakład produkcyjny, który w konkursie PZITB uzyskał nagrodę Budowa Roku 1999, a produkt 

Master Key na Międzynarodowych Targach Poznańskich Securex otrzymał Złoty Medal. 
W 2007 r. zapoczątkował działalność w budownictwie jako właściciel firmy Budomax 
a następnie jako deweloper DOM NB realizuje wielorodzinne obiekty mieszkaniowe. 

Od najmłodszych lat aktywnie uczestniczył w życiu społecznym, a obecnie w SWPK.

dr hab. inż. JANUSZ MIKUŁA, prof. PK
Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki 

Krakowskiej. Autor i współautor ok. 70 prac naukowo-badawczych, ok. 130 publikacji 
naukowych w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych z zakresu technologii 

budowy maszyn i inżynierii materiałowej, ok. 100 publikacji naukowych 
i popularno-naukowych z zakresu ochrony środowiska, ok. 100 ocen m.in. oddziaływania 

na środowisko czy prognoz wpływu na środowisko, współautor 4 profesjonalnych 
programów komputerowych i 10 książek. Współautor kilku patentów i kilkunastu 

zgłoszeń patentowych i opisów technologii (know-how). W 2015 roku zdobył tytuł 
Krakowianina Roku w obszarze Nauka. Współzałożyciel i Prezes  pierwszej spółki 

technologicznej spin-off Politechniki Krakowskiej – ALSITECH. 

dr hab. inż. ZBIGNIEW LATAŁA, prof. PK
Od wczesnej młodości interesowało go wszystko, co dzieje się na styku różnych dziedzin 
nauki i sztuki. W 2002 r. obronił interdyscyplinarną pracę doktorską, łączącą informatykę 
z medycyną. Zajmuje się projektowaniem graficznym, fotografią oraz nowymi mediami. 

Jest autorem 38 publikacji naukowych oraz brał udział w 120 wystawach 
poświęconych sztuce. Jest współautorem europejskiego patentu na wynalazek 

dla celów medycznych. Przez wiele lat pracował w wydawnictwach polskich 
i skandynawskich. Na PK prowadzi wykłady i zajęcia dla studentów kierunków: 

inżynieria wzornictwa przemysłowego, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna 
i inżynieria produkcji. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego i kieruje 

Pracownią Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym PK.

MENTORZY
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SŁAWOMIR OLEJNIK
Przedsiębiorca oraz doradca firm, start-upów i spin-offów. Absolwent Wydziału 
Mechanicznego na kierunku Automatyka i Robotyka. CEO Polska Innowacyjna.
Pracował jako menedżer średniego i wyższego szczebla oraz doradzał w firmach 
w branżach: IT, smart city, biotechnologia, HoReCa i rekrutacja. Trener biznesu 
i współtwórca firmy szkoleniowo-doradczej S&O Partners, gdzie prowadzi szkolenia 
dla menedżerów i liderów w firmach MŚP oraz organizacjach młodzieżowych. 
Członek jury w takich programach akceleracyjnych i konkursach jak: Dots Accelerator 2019, 
MIT Technology Review: Innovators Under 35 Europe 2018, Advanced Materials 
Comeptitions 2018 in Berlin (AdMaCom), Polish Science&Innovation: 
Meetup New York City 2018, European Startup Award 2017. 
Jego pasją są góry i ich zimowe zdobywanie.

IZABELA PALUCH
Prezes Zarządu INTECH PK sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki 
Krakowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie związane ze sprzedażą 
i wdrażaniem produktów i usług. Na Politechnice Krakowskiej zajmuje się rynkowym 
wykorzystaniem własności intelektualnej i komercjalizacją innowacyjnych technologii. 
Praktyk w wykorzystaniu metodologii design thinking i business model canvas w działalności 
gospodarczej. Współautorka „caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk” i Dzień Wynalazków. 
Mentorka i ekspert w projektach związanych z wdrażaniem innowacji przez młodych 
naukowców i przedsiębiorców. Laureatka programu „TOP 500 Innovators 
Science-Management-Commercialization” realizowanego na Uniwersytecie Stanforda. 
Pasjonatka nowych technologii oraz zadeklarowana humanistka kochająca książki i podróże.

JERZY NOWORYTA
Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Białoruskiego Instytutu Politechnicznego. 
Studia podyplomowe: Handel Zagraniczny – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
oraz Trwałość Konstrukcji Budowlanych – Politechnika Warszawska. 15 lat pracy 
w firmach budowlanych, w tym kilka lat na budowach eksportowych jako Kierownik 
Budowy oraz Kierownik Zespołu Budów. 2 lata pracy w Biurze Handlu Zagranicznego 
jako kierownik Rynku. Od 30 lat prowadzi własną firmę zajmującą się: hydroizolacjami, 
uszczelnieniami oraz rekonstrukcją i zabezpieczeniem konstrukcji żelbetowych i stalowych. 
Zainteresowania: podróże (w tym motocyklowe), narciarstwo alpejskie, 
muzyka klasyczna i jazz. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Korozyjnym 
i Naczelną Organizacją Techniczną. 

KRZYSZTOF OLEKSY
Dyrektor ds. operacyjnych w INTECH PK – spółce celowej Politechniki Krakowskiej. 
Zaangażowany w powoływanie spółek technologicznych i komercjalizację wiedzy. 
Specjalizuje się w przekształcaniu technologii w produkty i usługi rynkowe. 
Współtwórca i animator „caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk”, cyklu praktycznych 
warsztatów opartych na metodykach design thinking i business model canvas. 
Współorganizator DT Week, Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji 
oraz koordynator Dni Wynalazków na PK. Uczestnik programu MNiSW „TOP 500 Innovators” 
na Uniwersytecie Stanforda. Prywatnie – entuzjasta rockowej alternatywy 
i podróży na wschodnie rubieże. 

KAZIMIERZ MURZYN
Prezes Fundacji Klaster LifeScience Kraków i Dyrektor Zarządzający Inicjatywą Klaster 
LifeScience Kraków; Członek grupy strategicznej SCANBALT; Vice Prezes Global Innovation 
Network INC, organizacji non-profit NC, USA; Członek Komitetu Biotechnologii PAN, 
Członek Rady Interesariuszy Zewnętrznych przy Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. 
Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Inteligentnej Specjalizacji „Nauki o Życiu” 
Województwa Małopolskiego. Jest animatorem współpracy w ramach inicjatywy 
klastrowej – innowacyjnego ekosystemu integrującego działania w regionie Małopolski. 
Zajmuje się innowacyjnością i przedsiębiorczością oraz oceną i transferem technologii 
mających zastosowanie w dziedzinie zdrowia i jakość życia. Ekspert w dziedzinie 
analizowania i modelowania złożonych systemów uczących się (Complex Adaptive Systems).

MENTORZY
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JACEK PAŚ

Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Mechaniczny, 2000) i Polish Open University 
(Executive MBA, 2012). Może pochwalić się ponad 20-letnim doświadczeniem 

w działalności biznesowej, w szczególności w obszarze implementacji innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych. Kierownik kilkunastu zakończonych sukcesem 

projektów rozwojowych. Karierę zawodową zaczynał w przemyśle metalowym 
jako konsultant klientów kluczowych. Od 2007 roku pełni funkcje menadżerskie 

w spółkach branży infrastruktury szynowej, w których wdrażał systemy zarządzania 
biznesem oraz przygotował wiele strategii rozwoju przedsiębiorstw. 

Obecnie jest na ukończeniu studiów doktoranckich z dziedziny nauki techniczne. 
Autor kilkunastu publikacji i patentów. 

dr inż. MAREK PIĄTKOWSKI
Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Biotechnologii 

i Chemii Fizycznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej 
Politechniki Krakowskiej. Z wykształcenia: doktor nauk technicznych w dyscyplinie 
technologia chemiczna. Prowadzone przez niego badania dotyczą: projektowania 

i syntezy materiałów i biomateriałów o zaawansowanych właściwościach 
(w szczególności biodegradowalnych polimerów, hydrożeli, aerożeli), 

opracowywania zielonych technologii, nowoczesnych metod przetwarzania 
biomasy odpadowej, mikrofalowej syntezy organicznej.

MARCIN STYRNA
Przedsiębiorca, trener biznesu, facylitator, doradca. Absolwent Wydziału Inżynierii 

Lądowej Politechniki Krakowskiej na kierunku Budownictwo oraz studiów doktoranckich 
na tym wydziale. Jako konsultant oraz trener pracował dla firm oraz instytucji z branż: 

lotniczych, medycznych, PR, HR, produkcyjnych, fundacji oraz uczelni wyższych. 
Były członek Zarządu oraz Rady Doradczej w EURODOC. Współzałożyciel 

oraz Przewodniczący Rady Fundacji Polska Innowacyjna z siedzibą w Warszawie. 
Do największych projektów Fundacji należy Kongres innoSHARE organizowany cyklicznie 

w Warszawie. Z powodzeniem rozwija własne firmy i spółki z branży 
szkoleniowo-konsultingowej (S&O Partners), digital marketingu (Business Tailors) 

oraz farmaceutycznej (Carnomed). 

PIOTR ŚLIWIŃSKI
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej w 2006 r. na Politechnice Krakowskiej, kierunek 

Budownictwo, specjalizacja Teoria Konstrukcji Inżynierskich. Już w trakcie studiów 
rozpoczął swoją pierwszą własną działalność gospodarczą. W następnych latach rozwijał 

szereg firm, w których był udziałowcem i współwłaścicielem. Może pochwalić się 
zrealizowanymi licznymi wyprawami. W latach 2006-2018 odbył 12 wypraw dookoła świata. 

Jest współorganizatorem projektu „Traktoriada”, wyruszając traktorem w swoją 
11 wyprawę dookoła świata. Był uczestnikiem eksperymentu „Oswajamy Mróz” 

ow komorze termo-klimatycznej na Politechnice Krakowskiej przebywając w mrozie -50  C
przez 100 godzin. W latach 2009 -2018 zdobył 8 szczytów Korony Ziemi: Mount Everest, 

Mount Carstensz, Denali, Elbrus, Mount Kosciuszko, Aconcagua, Kilimandżaro i Mont Blanc. 

STEFAN ŻYCZKOWSKI
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Jego specjalność to 

komputerowe sterowanie i projektowanie obrabiarek i robotów. Od 1981 r. zajmował się 
programowaniem oraz tworzeniem interfejsów i gier komputerowych (niektóre z nich 

udało się z sukcesem sprzedać na rynku). Założyciel, współwłaściciel i prezes spółki ASTOR. 
Stworzona przez niego firma jest dostawcą nowoczesnych technologii z zakresu 

systemów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej i robotyki oraz wiedzy biznesowej 
i technicznej dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych. 

Obecnie zaangażowany w propagowanie idei Przemysłu 4.0 w Polsce. 
Bierze udział w licznych debatach dzieląc się wiedzą oraz 30-letnim doświadczeniem 

pracy z przemysłem. Członek Business Centre Club. Po godzinach aktywny sportowiec: 
jeździ na nartach, gra w piłkę nożną i koszykówkę, pływa kajakiem. 
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