
Artur Piecha - Absolwent Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach oraz Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach. Mentor Startupów w ramach
Inkubatora Technicznego w Krakowie. Wykładowca 
w ramach Akademii Cisco w ośrodkach edukacyjnych
na południu polski. Zbranżą Telekomunikacyjną 
oraz IT związany od ponad 20 lat, rozpoczynając swoją
przygodę od początku budowy infrastruktury
radiotelekomunikacyjnej po sieci GSM w Polsce 
i Europie. Pasjonat nowych technologii i zagadnień
automatyzacji i robotyki w przemyśle.

Mariusz Garczyński - Absolwent Uniwersytetu
Warszawskiego, od ponad 10 lat zarządza produktami
i projektami telekomunikacyjno-informatycznymi.
Bezpośrednio zarządza portfelem produktów
telekomunikacyjnych oraz ICT adresowanych 
do klientów biznesowych. Posiada doświadczenie 
w zarządzaniu projektami transformacyjnymi, a także
projektami o charakterze międzynarodowym. Kierował
projektami uruchomienia pierwszych w Polsce sieci
kampusowych 5G, wdrożył nową ofertę produktową
dla obszaru M2M (Machine to Machine) wraz 
z portalem do zarządzania flotą kart SIM, wprowadził 
do sprzedaży mobilne łącza 4G LTE dla klientów usług
transmisji danych oraz usługi zdalnego dostępu 
do sieci korporacyjnej w technologii 4G LTE.
Wyróżniony nagrodą specjalną Prezesa Orange Polska
za osobisty wkład w realizację zadań.
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Tomasz Ośko - kieruje wydziałem Centrum
Kompetencji Usług Chmurowych w Orange Innovation
Polska. Realizujemy projekty rozwoju i dostarczania
usług Internetu rzeczy (Internet of Things) w modelach
chmurowych i rozproszonych (Edge i Cloud
Computing). Pracujemy nad ewolucja sieci 5G 
oraz badaniami technologii, usług i bezpieczeństwa
środowisk Edge i Cloud Computing. Zajmuję się, 
także wspieraniem jednostek biznesowych w
promowaniu i komercjalizacji stworzonych rozwiązań.

Krzysztof Górka - Absolwent studiów doktoranckich
w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Absolwent studiów magisterskich ze
specjalizacją Finanse i Rachunkowość Spółek tamże.
Inwestor, koordynator i doradca w ponad 100
transakcjach finansowania i kapitałowych łącznej
wartości ponad 100 mln zł obejmujących
pozyskiwanie finansowania, przejęcia, wykupy,
inwestycje PE i VC, emisje papierów wartościowych,
debiuty giełdowe (IPO), transakcje sekurytyzacyjne. 
Od 2019 r. Prezes Zarządu funduszu venture capital
DFR Inwestycyjny Sp. z o.o. W latach 2016 - 2018
Wiceprezes Zarządu Auxilia S.A. W latach 2014 - 2019
Prezes Zarządu MADE Corporate Finance Sp. z o.o. 
- butiku doradztwa transakcji fuzji i przejęć. W latach
2013 - 2014 Prezes Zarządu Blue Oak Advisory Sp. 
z o.o. - Autoryzowanego Doradcy rynków NewConnect
i Catalyst. W latach 2010 - 2013 dyrektor zarządzający
Certus Capital Sp. z o.o. - firmy doradztwa
transakcyjnego na rynku giełdowym i pozagiełdowym.
W latach 2008 - 2009 pracował w Euro Bank S.A. 
oraz w wydziałach ekonomicznych placówek
dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej
w Londynie i Dublinie.



dr hab. prof. Grzegorz Krzos - Profesor
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Członek
Rady Uczelni, Kierownik Katedry Teorii Organizacji 
i Zarządzania, wykładowca programu MBA i kilku
menedżerskich studiów podyplomowych, promotor
doktorantów z obszaru zarządzania i biznesu, Prezes,
Wiceprezes, członek rad nadzorczych w kilku spółkach
kapitałowych, inwestor. Strategicznie zorientowany 
na: zarządzanie i biznes, startupy, transformacje
technologiczne i cyfrowe biznesu, innowacje. Ekspert
w pozyskiwaniu finansowania na rozwój.

Rafał Kufieta - Prawnik, CEO KHG Group - Założyciel
i Prezes Zarządu KHG Group. Absolwent studiów
prawniczych i aplikacji radcowskiej. Jako prawnik
podejmuje się najtrudniejszych spraw, m.in.
wielokrotnie odzyskał od korporacji budowlanych
wynagrodzenie dla podwykonawców w sytuacji
bankructwa generalnych wykonawców, doradzał 
w procesach paliwowych, które zakończyły się
uniewinnieniem oraz uchyleniem decyzji
podatkowych. Jako przedsiębiorca dostosował
kancelarię do nowych realiów i wdraża standardy
jakości według norm międzynarodowych. Doradza
m.in. w zakresie IP BOX i B+R, transferu technologii,
księgowości, ulg dla innowacyjnych firm.



Jan Jakub Cendrowski - Ekspert komunikacji
marketingowej i strateg biznesowy z wieloletnią
praktyką w projektowaniu kampanii reklamowych
 i narzędzi marketingu online. Doświadczenie
zdobywał m.in. w branży telekomunikacyjnej
(Telefonia DIALOG), chemicznej, a także jako
menedżer w agencjach reklamowych (m.in. Me & My
Friends) i public relations. Laureat nagród branżowych
oraz autor publikacji z dziedziny marketingu w
mediach branżowych. Pracował m.in. dla takich marek
i organizacji jak Grupa Maspex (marki: Tymbark,
Puchatek, Kubuś), Northfish, Unibail-Rodamco-
Westfield (CH Wroclavia), Futuro Finance, ZP Polski
Przemysł Spirytusowy, LC Corp, RED Real Estate
Development, Instytut Spraw Obywatelskich, Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódzka Kolej
Aglomeracyjna, International Football Association
Board. Współpracował także z wieloma startupami,
tworząc od podstaw ich strategie marketingowe.
Wieloletni współpracownik i wykładowca Wyższej
Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Instytutu
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Od lutego do października 2021 zastępca dyrektora
inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora
Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym
we Wrocławiu. Od listopada 2021 – dyrektor tej
instytucji. Absolwent filozofii oraz dziennikarstwa 
na Uniwersytecie Wrocławskim.



Dr Monika A. Górska LL.M. – Radca prawy w
Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Doradza klientom
m.in. w sprawach dotyczących znaków towarowych,
praw autorskich oraz zwalczania czynów nieuczciwej
konkurencji. Zajmuje się też doradztwem w procesach
dotyczących komercjalizacji wiedzy. Pracuje dla
klientów polskich i zagranicznych działających 
w różnych sektorach biznesu, takich jak farmacja,
nowe technologie czy IT.
Doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Adama Mickiewicza (2012), College 
of Europe w Brugii (2005) – Master of European Law
(LL.M.), Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego (2004).
W toku studiów prawniczych odbyła roczne
stypendium na Uniwersytecie Roberta Schumana 
w Strasbourgu (2002-2003) oraz dwuletni kurs prawa
angielskiego i europejskiego przy Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lena Marcinoska-Boulangé – Adwokat i partner 
w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Specjalizuje się 
w zarządzaniu własnością intelektualną 
w przedsiębiorstwie i startupie (strukturyzacja, umowy
i naruszenia). Zajmuje się prawem własności
intelektualnej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji 
i prawem internetu. Reprezentuje klientów przede
wszystkim w cywilnych sporach sądowych i sporach
domenowych. Uczestniczy w postępowaniach
administracyjnych, a także w przygotowaniu 
i negocjowaniu ugód oraz różnego rodzaju umów.
Doradza startupom.


