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Sławomir SOSNOWSKI, UMWL
Marszałek Województwa Lubelskiego
Urodzony w 1957 r. w Radzyniu Podlaskim. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uni-
wersytet Przyrodniczy), a także podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej oraz menedżera oświaty w Bałtyckiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel i pedagog. W la-
tach 1999-2003 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, a w okresie 
2003-2005 był wicekuratorem oświaty w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Od czterech kadencji sprawuje mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. W 2005 r. zo-
stał członkiem Zarządu Województwa. Od stycznia 2008 r. do czerwca 2014 r. pełnił funkcję wicemar-
szałka województwa. Funkcję Marszałka Województwa Lubelskiego pełni od czerwca 2014 r. 

Prof. Witold ORŁOWSKI, PwC
Główny doradca ekonomiczny PwC Polska
Profesor nauk ekonomicznych, rektor Akademii Vistula w Warszawie, profesor Szkoły Biznesu 
Politechniki Warszawskiej.  Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, przewodni-
czący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie.  Były szef zespołu doradców eko-
nomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy 
prezydencie Lechu Kaczyńskim i Rady Gospodarczej Rządu przy premierze Donaldzie Tusku.   

Studiował na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Harvarda.  W latach 1993-97 w Banku 
Światowym.  W latach 2001-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP.  W prze-
szłości również doradca Głównego Negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Specjal-
ny Doradca Komisji Europejskiej, członek Rady Makroekonomicznej Ministra Finansów, doradca 
wielu organizacji krajowych i międzynarodowych.  Autor 11 książek i 200 publikacji naukowych, 
popularny komentator ekonomiczny i felietonista głównych polskich gazet.  

Dr Krzysztof SENGER, PAIH
Wiceprezes PAIH
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w działalności międzynarodowej oraz finanso-
waniu inwestycji i zarządzaniu projektami. Ukończył Biznes Międzynarodowy na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Poznaniu, uzyskał również stopień doktora na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, 
specjalizując się w zagadnieniach związanych z ekonomią i polityką rozwoju.

Pracując w biznesie doradczym (PwC, Deloitte) wspierał klientów w budowaniu strategii i modeli biz-
nesowych w obszarze innowacji oraz wchodzenia i konkurowania na rynkach globalnych. W sekto-
rze publicznym zdobył doświadczenie w budowaniu struktur i kierowaniu administracją w zakresie 
finansowania i zarządzania inwestycjami. W trakcie kariery zawodowej wielokrotnie odpowiadał za 
prowadzenie spraw i relacji z instytucjami szczebla międzynarodowego, centralnego, oraz lokalnego.

Równolegle w latach 2004-2013 był niezależnym doradcą, pracując również za granicą np. w roli eks-
perta międzynarodowego, np. negocjacje umów o wolnym handlu z UE (the DCFTA). Uczestniczył 
w projektach międzynarodowych związanych z innowacyjnością, B+R. Posiada również doświadcze-
nie trenerskie z zakresu globalnych aspektów biznesu dla setek słuchaczy z całego świata.
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Łukasz HOŁUBOWSKI, ARR
Prezes Agencji Rynku Rolnego
Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w administracji publicznej i międzynarodowych fir-
mach doradczych. Na swojej zawodowej ścieżce zajmował się budowaniem organizacji i zarządza-
niem zespołami projektowymi. Kierował multi-terytorialnymi i multi-kulturowymi projektami regula-
cyjnymi i doradczymi dla największych instytucji finansowych na świecie.

Ma też doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z wykrywaniem oraz zapobieganiem 
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadził rozmowy z agendami kontrolnymi Unii Europej-
skiej odnośnie wykrywanych błędów w zarządzaniu i implementacji największych inwestycji w Polsce 
współfinansowanych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował jako trener w European Institute of 
Public Administration. Był też wykładowcą w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białym-
stoku oraz Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Członek ACAMS (Association of 
Certified Anti-Money Laundering Specialists).

Medalista Mistrzostw Polski w szermierce (złoto, brąz). Członek Szermierczej Kadry Narodowej, 
wielokrotny uczestnik Mistrzostw i Pucharów Świata.

Artur Habza, UMWL
Dyrektor Departamentu Gospodarki i  Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego 
Tematyką gospodarki oraz wspieraniem przedsiębiorczości zajmuje się od 2007 roku. Pracował 
m.in. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, gdzie zajmował się oceną 
projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego, skierowanych na wsparcie przedsiębiorczości. Zajmował się również doradz-
twem biznesowym. Był bezpośrednio odpowiedzialny za opracowanie oraz koordynację pro-
jektu kluczowego „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”.

Dr Robert ZAJKOWSKI, UMCS
Doktor nauk ekonomicznych (2006), Wydział Ekonomiczny UMCS. 
Magister zarządzania i marketingu (1998), Wydział Ekonomiczny UMCS. Adiunkt w Katedrze 
Bankowości UMCS. Wykładowca na studiach podyplomowych WSPA w Lublinie. Autor ponad 
50 publikacji z zakresu przedsiębiorczości i finansów, w tym dotyczących firm rodzinnych. Głów-
ny wykonawca i współrealizator kilku projektów badawczych o charakterze krajowym i między-
narodowym. Niezależny ekspert i współpracownik Fundacji PAN w Lublinie, Fundacji UMCS, 
Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA. Specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw oraz 
zorganizowanych ich części, wyceny wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, 
technologie przemysłowe itp.), zarządzania finansami, analiz ekonomiczno-finansowych oraz 
innych opracowań z zakresu szeroko rozumianych finansów i kreowania przedsiębiorczości. 
Ekspert do oceny strategicznej wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz ekspert ds. ekonomicznej w nowej perspek-
tywie RPO WL na lata 2014-2020. Biegły sądowy, autor oraz współautor szeregu analiz sądowych.
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Dariusz KARWOWSKI, PAIH
Specjalista w obsłudze firm zagranicznych z sektora produkcyjnego
Absolwent paryskiej szkoły handlowej CPEI. W Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych oraz w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu od 2006 roku. Specjalizuje się w obsłudze 
firm zagranicznych z sektora produkcyjnego, szczególnie azjatyckich. W latach 2008-2011 Radca 
Handlowy Ambasady RP w New Delhi. Od 2016 roku także w zespole ds. zagranicznych biur 
handlowych PAIH SA. Współpracował przy realizacji inwestycji firm takich jak LG Chem Poligal, 
IAC, Delfo, Indykpol, Homanit czy Kwangjin . Zakres obowiązków obejmuje zarówno doradztwo 
lokalizacyjne z uwzględnieniem kluczowych dla sektora wymagań, jak i doradztwo w zakresie 
tworzenia zagranicznych biur handlowych oraz udział w negocjacjach oraz pracach nad pakie-
tem zachęt inwestycyjnych. Bierze czynny udział w seminariach inwestycyjnych oraz konferen-
cjach krajowych i zagranicznych poświęconych zagadnieniom inwestycji zagranicznych.

Katarzyna ROSIŃSKA, PAIH
Project Manager w Departamencie Promocji Gospodarczej 
Od 2006 roku realizuje projekty związane z promocją Polski na arenie międzynarodowej w tym 
misje gospodarcze, międzynarodowe konferencje, seminaria i fora. W latach 2014 - 2015 brała 
udział w przygotowaniu udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie. W la-
tach 2015 realizowała branżowy projekt promocji Polski na rynkach ZEA. Obecnie koordynator 
programu Go Asean.

Dionizy SMOLEŃ, PwC
Dyrektor, PwC
Dionizy jest liderem Zespołu ds. Sektora Publicznego w PwC. Posiada wieloletnie doświadcze-
nie w obszarze doradztwa dla instytucji sektora publicznego. Specjalizuje się w doradztwie 
dotyczącym strategii rozwoju, innowacyjności, rozwoju przedsiębiorczości, marketingu gospo-
darczego (przyciąganie inwestorów, wsparcie eksportu), a także optymalizacji zarządzania w in-
stytucjach publicznych. Dionizy posiada doświadczenie w pracy w administracji rządowej. Pełnił 
m.in. funkcje zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego. Dionizy jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 
i Uniwersytetu Warszawskiego.
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Dr hab, prof. KUL, ks. Włodzimierz BROŃSKI
Kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji w Instytucie Prawa KUL
Ks. Włodzimierz Broński jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych. Jego aktyw-
ność badawcza koncentruje się wokół problematyki: kompetencje prawnika jako negocjatora 
i mediatora, obszary negocjacji i mediacji przewidziane przez prawo, uwarunkowania procesu 
negocjacji i mediacji, negocjacje w administracji publicznej w świetle działalności NIK. Przebywał 
na półrocznym stażu naukowym w Uniwersytecie w Würzburgu i miesięcznym stażu w Univer-
sidad Complutense de Madrid. W 2013 r. został powołany do utworzonego przy Ministerstwie 
Gospodarki Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania 
sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej. Powołany w dniu 
22 listopada 2013 r. przez Marszałek Sejmu RP na członka Kolegium Najwyżej Izby Kontroli. Od 
2014 r. czuwa nad działalnością Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie. W 2014 r. wybrany na 
przewodniczącego Rady Konsorcjum naukowo-przemysłowego „Bezpieczeństwo Gospodarcze 
Polski". W styczniu 2017 r. powołany do Naukowej Grupy Doradczej przy Grupie Kapitałowej Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Krzysztof BURKOT, PwC
Menedżer w dziale Doradztwa Biznesowego PwC 
W swojej karierze kierował i uczestniczył w szeregu projektów dla krajowych i międzynaro-
dowych instytucji publicznych i prywatnych. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu budowy 
i wdrażania strategii rozwoju, przyciągania inwestorów, innowacyjnych instrumentów finanso-
wych oraz wsparcia MŚP. Krzysztof posiada także szerokie doświadczenie w obszarze analiz eko-
nomicznych, strategicznych oraz regulacyjnych dla różnych sektorów gospodarki. 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada cer-
tyfikat zarządzania projektami (Prince2 Practitioner), a także jest w trakcie zdobywania tytułu 
CIMA (Chartered Institute of Management Accountant).

Monika TYSKA, ARR 
Dyrektor Biura Wspierania Eksportu
Ukończyła studia z zakresu nauk o żywieniu i konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa oraz 
studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji, UW, 
ekonomii w KSAP, protokołu dyplomatycznego PISM. Jest urzędnikiem mianowanym Służby 
Cywilnej. Przez ostatnie 7 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Mię-
dzynarodowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od roku jest dyrektorem Biura Wspiera-
nia Eksportu w Agencji Rynku Rolnego. Koordynator szeregu  projektów promocyjnych zarów-
no krajowych jaki i zagranicznych, m.in. konferencji, seminariów, szkoleń, branżowych spotkań 
biznesowych.  
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Dr Agnieszka KOMOR, UP
Kierownik kKatedry Zarządzania i Marketingu
Dr Agnieszka Komor jest pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Tytuł doktora nauk 
ekonomicznych uzyskała w 2011 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorką kilku-
dziesięciu publikacji naukowych z zakresu  atrakcyjności inwestycyjnej jednostek przestrzennych, 
instytucjonalnego wsparcia inwestora i przedsiębiorcy, przestrzennych aspektów konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz biogospodarki. Wyniki badań prowadzonych przez dr A. Komor są również 
przydatne i doceniane przez instytucje odpowiedzialne za rozwój regionów, czego dowodem są 
ekspertyzy wykonywane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego, kujaw-
sko-pomorskiego, podkarpackiego czy łódzkiego. Dr Agnieszka Komor współpracuje także z insty-
tucjami okołobiznesowymi, np. fundacjami, stowarzyszeniami czy instytucjami parkowymi świad-
czącymi usługi na rzecz przedsiębiorców i inwestorów. Jest współautorką Raportów atrakcyjności 
inwestycyjnej regionów opracowywanych na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (dawniej 
PAIiIZ). Opracowania te służą m.in. do monitorowania atrakcyjności inwestycyjnej gospodarek regio-
nalnych i lokalnych jako całości oraz ich poszczególnych sekcji, stanowiąc jednocześnie cenne źródło 
informacji dla potencjalnych inwestorów. 

Maciej DOLATA, INSPIRE smarter branding
Partner Zarządzający INSPIRE smarter branding - najstarszej niezależnej agencji strategicznej 
w Polsce. 
Strateg. 19 lat doświadczenia w procesie wypracowania i wdrożeniu strategii marki. Marke-
ting B2C, B2B, terytorialny, branding idei, promocji zdrowia. Zwolennik optyki korporacyjnej 
i integracji komunikacji. Prowadził wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Wy-
dziale Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach cyklu „Transfer wiedzy” w School 
of Form. Jest stałym wykładowcą Strategicznych problemów rozwoju organizacji na Uniwer-
sytecie SWPS.

Magdalena WYMYSŁOWSKA, KUKE 
Zastępca Dyrektora Biura Produktów Długo i  Średnioterminowych Gwarantowanych przez 
Skarb Państwa, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE SA) 
Do zespołu KUKE dołączyła w czerwcu 2016 roku. Nadzoruje obszar strukturyzowania transakcji, 
w którym powstają realizowane później koncepcje struktur i warunków eksportowych trans-
akcji ubezpieczeniowych. Zajmuje się w głównej mierze transakcjami o złożonym charakterze 
i inwestycyjnej naturze z punktu widzenia importera. Odpowiada za transakcje „szyte na miarę”.

Przez ponad 15 lat związana z sektorem bankowym, w tym z obszarem oceny ryzyka projektów 
inwestycyjnych oraz finansowania strukturalnego i project finance.
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Dorota SAŁATA-CZAPLIŃSKA, EEN
Starszy Specjalista/Konsultant sieci Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju. 
Absolwentka lingwistyki stosowanej (j. angielski i j. niemiecki) oraz studiów podyplomowych 
z zakresu nauczania języka polskiego jako języka obcego. Ukończyła kurs z zarządzania projek-
tami i uzyskała międzynarodowy certyfikat IPMA. Pracuje w sieci Enterprise Europe Network od 
2012 roku i jest odpowiedzialna za kontakty z firmami, organizację międzynarodowych spotkań 
biznesowych, poszukiwanie partnerów zagranicznych, marketing.

Paweł CHRAPOWICKI, EEN 
Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej
Kierownik projektu Inkubator Innowacyjności. Absolwent filologii angielskiej UMCS oraz stu-
diów z zakresu Ochrony Własności Intelektualnej (Uniwersytet Warszawski) i Zarządzania projek-
tami UE (WSPA w Lublinie), stypendysta programu TOP 500 Innovators MNiSW w  Uniwersytecie 
Kalifornijskim (Berkeley). Od 2008 jest konsultantem w sieci Enterprise Europe Network oraz 
prowadzi szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników badań, ochrony własności intelektual-
nej oraz zarządzania projektami dla uczelni wyższych i władz samorządowych. W ramach pracy 
w Politechnice Lubelskiej jest odpowiedzialny za kontakty uczelni z przedsiębiorstwami oraz 
licencjonowanie praw własności intelektualnej. 

Dr Aneta BIAŁY, KUL
Dr n. pr. w II Katedrze Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Wykładowca prawa cywilnego, mediacji i arbitrażu. 
Prowadzi badania w dziedzinie arbitrażu, członek Centrum Badań ADR "Prawo i Gospodarka". 
W roku 2015 odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Waikato (Hamilton, Nowa Zelandia) , gdzie 
prowadziła badania w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności 
mediacji. Jest Opiekunem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, członkiem zespołu ekspertów KUL. 
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie mediacji i uzyskała prawo do prowadzenia wszel-
kiego rodzaju mediacji. 

Jest wpisana na listę mediatorów oraz współpracuje z Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie. 
Od stycznia 2017 roku jest prezesem Fundacji Instytut Badań ADR „Prawo i Gospodarka". Prowa-
dzi szkolenia z mediacji.


