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Małgorzata Drewnicka 
Prezes Zarządu 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
 
Ekonomistka, specjalistka ds. rozwoju regionalnego, 
CGMA (Chartered Global Management Accountant), 
absolwentka Handlu Zagranicznego oraz studiów 
podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła 
Filologię Germańską na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
jest członkinią Chartered Institute of Management 
Accountants z siedzibą w Londynie. Posiada bogate 
doświadczenie i sukcesy w dziedzinie wspierania 
małopolskich przedsiębiorców i inwestycji regionalnych. 
Specjalistka od zarządzania finansami, planowania 
strategicznego oraz zarządzania projektami. Pracowała 
jako menadżer w dziale sprawozdawczości finansowej w 
departamencie banku inwestycyjnego UBS. 
W latach 2016-2019 Wiceprezes Zarządu Krakowskiego 
Parku Technologicznego, od lutego 2019 roku Prezes 
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
 

  

 

Agnieszka Kowszewicz  
Główny Specjalista ds. Projektów i Procesów 
Biznesowych, Trener Personality I.D. 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 
 
Od 20 lat specjalista ds. biznesu,  trener Personality I.D., 
doradca zawodowy, trener –szkoleniowiec. 
Doświadczona  we wspieraniu przedsiębiorców  
na każdym etapie funkcjonowania firmy. Pracuje  
z przedsiębiorcami nad wyznaczaniem strategii 
marketingowej, zarządzeniem i efektywnością 
sprzedaży, planowaniem rozwoju firmy, 
diagnozowaniem potrzeb  a także możliwościami 
pozyskiwania finansowania zewnętrznego.  Specjalizuje 
się w indywidualnym doradztwie z zakresu rozwoju 
indywidulanych  umiejętności i atutów, pomaga  
i wspiera innych  w przejściu  z punktu, w którym 
aktualnie się znajdują, ku większej kompetencji  
i samorealizacji. Absolwentka Ekonomicznego  
w Krakowie, Kierunek: ekonomia; finanse –bankowość 
oraz Politechniki Krakowskiej, kierunek Doradztwo 
Zawodowe. 



 

  

 

Elżbieta Filipowicz 
Główny Specjalista ds. Strategii i Rozwoju 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
 
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 
zarówno pod względem efektywności, jak 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”. 
 

  
 

 

Łukasz Wędel 
COO w odrabiamy.pl oraz założyciel 
twitterwatcher.com.  
 
 
Związany z IT od ponad 16 lat, z doświadczeniem  
jako programista, scrum master, manager. Od 13 lat 
skupiający się na zarządzaniu i budowaniu działów IT  
w różnych rodzajach firm (od startupów po korporacje). 
Specjalizuje się w organizacji pracy zdalnej oraz 
usprawnianiu komunikacji między działami.  
Prywatnie mąż, ojciec, zapalony gracz w Starcrafta  
i HOTS-a, współlokator szalonej kotki. 
linkedin.com/in/lukaszwedel 
twitterwatcher.com 

  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
Prof. dr hab. n. med  
Lidia Tomkiewicz-Pająk 
Specjalista chorób wewnętrznych, 
kardiolog, coach 
 
30 lat doświadczenia w medycynie klinicznej, couch 
zdrowia, ambasadorka uśmiechu, zdrowego serca i 
rozsądku. Absolwentka Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. specjalista chorób 
wewnętrznych, kardiolog. Oprócz działalności klinicznej 
zajmuje się również działalnością naukową, posiada 
tytuł Profesora Nauk o Zdrowiu. Ukończyła Szkołę  
Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji 
i Rozwoju Integralnego w Krakowie oraz liczne warsztaty 
i szkolenia między innymi w zakresie Racjonalnej Terapii 
Zachowań, Terapii Schematów, Terapii Akceptacji i 
Zaangażowania. W codziennej praktyce kieruje się 
holistycznym podejściem do Pacjenta opierającym się 
na założeniu, że organizm pacjenta i poszczególne sfery 
jego życia stanowią jednorodną całość, leczenie zaś 
polega na przywróceniu harmonii we wszystkich 
obszarach życia, nie tylko na leczeniu danego fragmentu 
ludzkiego organizmu. Uważa, że równowaga i harmonia 
na wszystkich poziomach życia człowieka jest 
warunkiem koniecznym zdrowia i szczęścia. 

 
 


