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Prelegenci
Michał Mądry
Partner zarządzający i założyciel Enky Consulting.
Certyfikowany ekspert nowoczesnych metod zarządzania posiadający akredytacje
międzynarodowych instytucji zarządzania projektami, zmianą, analizy biznesowej
i innowacji. W swojej karierze prowadził projekty dla firm Fortune500 oraz sektora
publicznego w zakresie nowoczesnych technologii, optymalizacji procesów i nowych
modeli biznesowych. Współtwórca i założyciel marki Benji’s Planet, mentor startupów.

Maria Gierałt
HR Biznes Partner w Małopolskiej Agencji Rozwoju
Współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Wdraża rozwiązania z obszaru
CSR i zrównoważonego rozwoju, tworzy strategie CSR oraz strategie zarządzania
wiekiem. Ma 20-letnie doświadczenie we współpracy z organizacjami w zakresie
budowanie skutecznych zespołów, zarządzania zmianą, podnoszenia efektywności
osobistej i biznesowej oraz usprawniania komunikacji. Ukończyła studia podyplomowe
Employer Branding (AGH), językoznawstwo stosowane (UJ), jest certyfikowanym HR
Biznes Partnerem, trenerem (Międzynarodowy Certyfikat – BTEC Professional
Certificate, Edexcel) i coachem (Coach Certificate, Erickson College International).

Adam Biernat
Kierownik Zespołu Badań, Analiz i Programowania Rynku Pracy
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
W latach 2006-2015 był kierownikiem projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku
Pracy i Edukacji. Jest jednym z pomysłodawców ogólnopolskiego badania
zapotrzebowania na zawody "Barometr zawodów".

Anna Kida
Regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie
Małopolskim w Instytucie Badań Edukacyjnych
Swoje działania skupia na upowszechnianiu wiedzy na temat ZSK wśród Interesariuszy
i Odbiorców ZSK poprzez udział w konferencjach dotyczących rynku pracy i edukacji
oraz poprzez organizowanie i prowadzenie seminariów informacyjnych. Ponadto
wspiera interesariuszy ZSK poprzez konsultacje indywidualne i prezentacje w tematyce
dot. opisywania kwalifikacji, projektowania walidacji, w uzyskaniu uprawnień do
certyfikowania. W regionie pełni rolę sieciującą interesariuszy systemu, ułatwiając
znalezienie partnera do podjęcia działań w ramach ZSK. Absolwentka Politechniki
Krakowskiej. Wcześniej związana z biznesem, poprzez angażowanie w działania
związane z budowaniem świadomości marki. Od wielu lat działa aktywnie na rzecz
trzeciego sektora.

Elżbieta Filipowicz
HR Biznes Partner w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
HR BP z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie i aktywnym wdrażaniu narzędzi
zarządzania personelem w przedsiębiorstwach, m.in. w zakresie usprawniania
i ewaluacji funkcjonujących systemów motywacyjnych z wykorzystaniem zarówno
narzędzi finansowych, jak i pozafinansowych, diagnozowaniu efektywności systemów
ocen pod kątem ich przydatności oraz komplementarności z funkcjonującymi
systemami (motywacyjnym, szkoleniowym), usprawnianiu procesów komunikacji pod
względem efektywności i jakości, z uwzględnieniem aspektów psychologii społecznej,
psychologii konfliktu, socjologii. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, Wydział Zarządzania, Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa. Ukończyła
liczne kursy i szkolenia m.in. „Certyfikowany kurs HR Biznes Partnera”, „Coaching
według standardów ICG”, „Prince2R Foundation Certificate in Project Management”,
„Prince2R Practitioner Certificate in Project Management”.

Sławek Kumka
Dyrektor Zarządzający w Centrum Oprogramowania IBM w Krakowie
Jest odpowiedzialny za rozwój centrum oraz dostarczanie rozwiązań bazujących na
technologiach takich jak Chmura Obliczeniowa, Analityka, Sztuczna Inteligencja oraz
Uczenie Maszynowe. Jest on również odpowiedzialny za realizację projektów z
funduszy Unii Europejskiej zorientowanych na nowe technologie i innowacyjność.
Sławek ma ponad 25 lat doświadczenia w kierowaniu projektami informatycznymi
zarówno w rolach technicznych jak i kierowniczych. Przed dołączeniem do IBM
kierował działem R&D jako Dyrektor Techniczny w francusko-polskiej firmie IGE+XAO
(obecnie Schneider Electric). W późniejszym czasie piastował stanowisko Dyrektora
Zarządzającego w firmie Apriso teraz będącej częścią koncernu Dassault Systems.
Sławek jest absolwentem Informatyki na AGH w Krakowie oraz posiada tytuł Executive
MBA uzyskany na Uniwersytecie w Warwick w Birmingham. Jest członkiem Zarządu
ASPIRE.

Ewa Nieć
Regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie
Małopolskim w Instytucie Badań Edukacyjnych
Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, a także trener, coach i mediator. Entuzjastka
uczenia się przez całe życie w sposób lekki, łatwy i przyjemny. Wcześniej związana
zawodowo z dużymi organizacjami i małymi firmami. Dzieli się swoim doświadczeniem
zawodowym podczas szkoleń, warsztatów, konferencji i spotkań indywidualnych.
Wierzy, że praca zawodowa może być pasją i wspiera innych w dokonywaniu
właściwych wyborów zawodowych.

Zbigniew Bujak
Specjalista ds. dydaktycznych CDT/ Edukator CDT, Centralny Dom Technologii
- Absolwent kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie
Warszawskim oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Odpowiedzialny
za tworzenie programu edukacyjnego CDT. Koordynator projektów edukacyjnych.
Obecny prezes Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”. Trener kompetencji
medialnych i cyfrowych łączący zaangażowanie w trzecim sektorze ze współpracą
z biznesem. Współpracował ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis”,
Kampanią „Bez Nienawiści”, Stowarzyszeniem Miasta w Internecie, Geek Girls Carrots
i Amnesty International. Działający przede wszystkich w obszarze kompetencji
medialnych i cyfrowych, mediów i dziennikarstwa, mowy nienawiści oraz praw
człowieka. Po wyjściu z sali szkoleniowej, badacz terenowy.

