Moderatorzy i paneliści paneli społeczno-gospodarczych:
Maciej Ziomek

Senior Manager w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY w Warszawie.
Posiada blisko 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze doradztwa finansowego i transakcyjnego
Senior Manager dla sektora transportu i infrastruktury.
E&Y
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada również międzynarodowe
kwalifikacje analityka finansowego CFA (Chartered Financial Analyst) wydawane przez amerykańskie
stowarzyszenie CFA Institute.
Specjalizuje się w doradztwie finansowym i transakcyjnym dla klientów z wielu sektorów, w tym sektora
transportu, infrastruktury oraz przemysłu.

Andrzej Klimek

Wiceprezes zarządu, OT Logistics

Piotr Frankowski

Wójt Gminy Malczyce

dr inż. Emilia
Skupień
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Przemysław Gorgol

p.o. Dyrektor Centrum Unijnych
Projektów Transportowych

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z
zarządzaniem produkcją i logistyką. Pełnił funkcje menadżerskie w wielu spółkach, pracował między
innymi w Odratrans S.A., H. Cegielski – Poznań S.A., STOMIL – Poznań S.A. i JAMALEX sp. z o.o., gdzie
przygotowywał i wdrażał rozwiązania z zakresu zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów
zarządzania produkcją i systemami logistycznymi. Wykładowcą Politechniki Poznańskiej oraz w Wyższej
Szkoły Bankowej w Poznaniu. W OT Logistics S.A. od 1 lipca 2017 r., odpowiada za koordynację działań
operacyjnych realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics, a także koordynację sprzedaży w
kraju.

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach
2000-2014 związany zawodowo z koncernami międzynarodowymi z branży rolniczej. Od roku 2012
Dyrektor Handlowy w czeskiej firmie AGRA Sp z o.o.
W 2013 roku uczestnik projektu Fundacji Polish Governance Institute oraz Urzędu Marszałkowskiego we
Wrocławiu, w I edycji Akademii Liderów Rozwoju Lokalnego uzyskał Certyfikat Akademii Liderów Rozwoju
Lokalnego. W latach 2010-2015 Prezes Fundację Szansa na Przyszłość w Malczycach. Od grudnia 2014
Wice Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego a później Wójt Gminy Malczyce.
Regionalista i miłośnik historii Głogowa. Mieszka w Malczycach nad Odrą, ma żonę i trójkę dzieci.

Adiunkt w Katedrze Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów
Hydraulicznych Politechniki Wrocławskiej.
Od wielu lat związana z wrocławskim środowiskiem żeglugowym (współpracowała m.in. z Urzędami
Żeglugi Śródlądowej, Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej, Stowarzyszeniem Teraz Odra,
stoczniami).
W swoich publikacjach i wystąpieniach konferencyjnych skupia się na planowaniu przewozów Odrzańską
Drogą Wodną, warunkach hydrotechnicznych oraz parametrach pracy układów napędowych statków
śródlądowych.

Członek Rady Ekspertów ds. kolejowych przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla sektora publicznego, m.in. w obszarze analiz
finansowych i ekonomicznych oraz studiów wykonalności.
Pracował w IPOPEMA Securities S.A., w IPOPEMA Financial Advisory na stanowisku dyrektora
odpowiedzialnego za projekty inwestycyjne sektora publicznego. Niezależny konsultant największych firm
doradczych.
W latach 2002-2006 był zastępcą dyrektora w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiadającym za środki
pomocowe (fundusz Phare), środki przedakcesyjne (fundusz ISPA-Transport) oraz fundusze strukturalne
(Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006).
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dr Zbigniew Zbroja Posiada tytuł doktora Politechniki Gdańskiej i stopień kapitana jachtowego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako wieloletni pracownik Instytutu Okrętowego Wydziału
Technik Morskich Politechniki Szczecińskiej, dyrektor Zachodniopomorskiej Izby Gospodarczej,
właściciel agencji Promocyjno-Marketingowej „Aspekt”, wykładowca ZUT.
Autor wielu opracowań o tematyce turystycznej, organizator międzynarodowych rejsów i inicjatyw
promujących turystykę wodną, w tym m.in. „Rodzinnych Regat Turystycznych”, „Żeglarskiej Wioski
Olimpijskiej na Zalewie Szczecińskim w 2000 r ”, targów jachtowych „BOAT SHOW”, inicjatyw „Study
Tour”, „Płyniemy ze Szczecina do Berlina”.
Laureat licznych konkursów. Opracowany przez niego projekt o nazwie „Szlak Wodny Berlin - Szczecin Bałtyk”, uznany za najlepszy produkt turystyczny Pomorza Zachodniego.

dr hab. inż. arch.
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Politechnika
Poznańska

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, na której w kadencjach: 2002- 2005 i 2012-2016 pełniła funkcje
prodziekana Wydziału Architektury, a w kadencji 2008-2012 członka Senatu.
Doświadczenia w zakresie architektury i urbanistyki oraz kształtowania krajobrazu miejskiego zdobywała
w Holandii, Niemczech i w Polsce. Jej zainteresowania naukowe i projektowe dotyczą roli wody w
krajobrazie i zrównoważonym rozwoju miasta, kształtowania obszarów nadrzecznych i jakości przestrzeni
publicznych, a także zagospodarowania wód opadowych w miastach. Była m.in. kierownikiem 14
projektów badawczych, w tym ekspertem zewnętrznym w międzynarodowym projekcie REURIS (20092011), dotyczącym rewitalizacji rzek miejskich, członkiem Komitetu Badań nad Zagrożeniami Związanymi
z Wodą przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem grupy doradczej ds. programu
strategicznego "Rzeka w mieście" w Poznaniu. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych, w tym
monografii „Woda w miejskiej przestrzeni publicznej. Modelowe formy zagospodarowania wód
opadowych i powierzchniowych” i „Front wodny Poznania - Dolina Warty. Rewitalizacja związków z
rzeką”.

Rafael Rokaszewicz
Wieloletni samorządowiec, starosta i wicestarosta powiatu głogowskiego, obecnie prezydent Głogowa.
Absolwent Politechniki Zielonogórskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Regionalista i miłośnik historii
Głogowa.

Prezydent Miasta Głogowa
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Od 25 lat związany z branżą logistyczną, portową i petrochemiczną. Przez ostatnich kilkanaście lat pełnił
funkcję prezesa zarządu w spółkach należących do światowego lidera branży logistyki terminalowej, firmy
Oiltanking GmbH należącej do Holdingu Marquard & Bahls AG. W okresie 2012-2015 pracował w grupie
Warsaw Equity jako Dyrektor Inwestycyjny odpowiedzialny za projekty w sektorze infrastrukturalnym. Był
także członkiem rady nadzorczej i prezesem zarządu w spółce Baltchem S.A. należącej do grupy Warsaw
Equity. Od roku 2016 pełni funkcje Dyrektora Inwestycyjnego w funduszu Value Quest i jest
odpowiedzialny między innymi za projekty w sektorze infrastruktury logistycznej i portowej.

Prawnik, legislator, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 2012-2015 asystent
przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Współautor projektów aktów prawnych z
dziedziny nieruchomości oraz procesu inwestycyjno-budowlanego (m. in. Kodeks urbanistycznobudowlany, ustawa o rewitalizacji, ustawa o strategicznych inwestycjach celu publicznego, nowelizacja
Prawa budowlanego).

Aleksandra Sieradzka-Stasiak
Kierownik
Zespołu ds.
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Planistka przestrzenna. Od wielu lat związana zawodowo z Instytutem Rozwoju Terytorialnego.
Współautorka nagradzanych przez Ministra Infrastruktury opracowań planistycznych, koordynator wielu
projektów. Specjalizuje się w planowaniu regionalnym. Kieruje działaniami prorowerowymi
prowadzonymi przez IRT, w ramach Dolnośląskiej Polityki Rowerowej.

