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KRZYSZTOF ŚLĘZAK

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Karierę zawodową rozpoczynał       
w WSK „PZL Mielec”. Od początku związany ze Specjalną Strefą Ekono-
miczną EURO-PARK MIELEC, zaangażowany w prace zespołu wdrażają-
cego projekt pierwszej w Polsce strefy. Od 2014 r. Dyrektor mieleckiego 
Oddziału ARP S.A., zarządzającego strefą i obszarem EURO-PARK 
MIELEC w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

WOJCIECH BAKUN

Przedsiębiorca i polityk, prezydent miasta Przemyśla od 2018 r., poseł na
Sejm VIII kadencji, był członkiem Komisji: ds. Unii Europejskiej, Łączno-
ści z Polakami za Granicą, Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych 
Technologii oraz wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu 
Karpackiego.

PIOTR PILCH

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Ukończył studia w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Geografia oraz 
studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą i Edukacji dla Bezpieczeń-
stwa. Od lutego 2017 do stycznia 2018 roku sprawował urząd Wicewoje-
wody Podkarpackiego. W styczniu 2018 roku został Członkiem Zarządu 
Województwa Podkarpackiego V kadencji, natomiast w listopadzie 2018 
Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego VI kadencji.

PAWEŁ PREISNER

Właściciel prężnie działającej firmy deweloperskiej Szklane Tarasy oraz 
Hotelu Bacówka Radawa &amp; SPA****, prelegent wielu spotkań i kon-
ferencji. Otworzony przez niego w 2016 roku hotel w ciągu 3 lat stał się
rozpoznawalną marką na całym polskim rynku hotelarskim. Osiągnięty
przez niego sukces w branży turystycznej podkreślają zdobyte nagrody,
przyznane prowadzonemu przez niego obiektowi.. Inwestor i analityk,       
z wykształcenia ekonomista.

CZESŁAW WARSEWICZ

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, specjalista w zakresie transportu 
i zarządzania. W latach 2006-2009 był prezesem PKP Intercity, od 2009 
do 2013 – dyrektorem biura spółki Patentes Talgo. Przez trzy lata (2015-
-2018) był członkiem Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Od marca 2018 
roku prezes PKP CARGO S.A.

RYSZARD SKOTNICZY

współwłaściciel rodzinnej firmy RSF SP. z o. o, prowadzącej Dwór Kom-
bornia Hotel & SPA****, Wine Garden Hotel***, Salon Win Karpackich oraz 
markę czekolad Choco Wine i Polish Flavors. Fundator Fundacji ENO 
Carpathian oraz Fundacji Hotele Historyczne Polska. Od czerwca 2015 
wiceprezes  zarządu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycz-
nej. Od lat aktywnie wspiera i angażuje się w akcję charytatywną Opła-
tek Maltański, organizowaną przez Zakon Maltański w Polsce.

ROBERT BAŃKOSZ

ur. 6 stycznia 1969 r. w Sanoku, był od 1997 r. pracownikiem Wydziałów
Promocji, Kultury, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, a także zastępcą 
naczelnika tegoż wydziału w latach; 2017-19. Obecnie jest Głównym Spe-
cjalistą ds. turystyki Urzędu Miasta Sanoka – Centrum Informacji Tury-
stycznej. Jest regionalistą, miłośnikiem i propagatorem kultury regionu 
bieszczadzkiego. Zbiera, opracowuje i publikuje materiały związane 
głównie z kulturą materialną i duchową regionu. Propaguje regionalizm 
w kulturze Bieszczadów.

TOMASZ CZOP

Ekonomista, przedsiębiorca, pracownik samorządowy, absolwent Poli-
techniki Rzeszowskiej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 
1999-2005 pracował w Podkarpackim Oddziale PFRON. Prowadził 
własną agencję zatrudnienia. 2007-2011 wicedyrektor ds. Rynku Pracy
w WUP Rzeszów. Inicjator tworzenia na Podkarpaciu pierwszych  zakła-
dów aktywności zawodowej oraz centrów i klubów integracji społecznej.
Od czerwca 2013 roku Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszo-
wie, jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Podkarpackie-
go odpowiedzialnej za kreowanie regionalnej polityki rynku pracy i koor-
dynację programów unijnych finansowanych z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. 

TADEUSZ FERENC

ur. 10 lutego 1940 r. w Rzeszowie. W 1963 roku zdał maturę w Świdnickim 
Technikum Mechanicznym, następnie rozpoczął studia na Wydziale 
Ekonomicznym UMCS w Lublinie, które ukończył w 1970 r. Podjął studia 
podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (1973)               
i w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1976). W dniu 19 października 
2001 r. uzyskał mandat posła na Sejm RP IV kadencji, wybrany z listy SLD 
w okręgu rzeszowskim. Dnia 10 listopada 2002 r. złożył mandat poselski 
w związku z wyborem na urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa - po raz 
pierwszy w wyborach bezpośrednich.

EWA KOŁEK

Jako HR Business Partner w G2A.COM współpracuje z biznesem                 
w obszarze HR. Aktywnie wspiera kadrę zarządzającą w kierowaniu 
zespołem, rekrutacji, motywowaniu, angażowaniu i rozwijaniu pracow-
ników. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów 
rekrutacyjnych – zarówno w agencji rekrutacyjnej, jak i jako rekruter 
wewnętrzny. Stale poszerza swoje kompetencje, jest absolwentką 
logistyki, zarządzania zasobami ludzkimi a także psychologii w biznesie.
W swojej pracy w sposób szczególny promuje rozwój młodych talentów, 
corocznie koordynuje letni program stażowy dla studentów.

JAKUB MAJEWSKI

Analityk i specjalista w zakresie logistyki, rozwoju systemów transporto-
wych, inwestycji infrastrukturalnych oraz organizacji przewozów 
publicznych. Absolwent Europejskiego Instytutu Rozwoju Lokalnego na 
Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Geografii i Studiów Regio-
nalnych tej samej uczelni. Wykładowca akademicki od 2012 r. z tytułem 
doktora z zakresu polityki transportowej państwa.

KAROL KŁOSOWSKI

Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich w Urzędzie Transpor-
tu Kolejowego. Z wykształcenia prawnik i administratywista, uczestnik 
studiów doktoranckich z zakresu nauk prawnych. W  UTK od 2013 r. 
zajmuje się m.in. nadzorem nad przestrzeganiem praw pasażerów, 
systemowym rozwojem oferty pasażerskiej, integracją i konkurencyjno-
ścią transportu, otwartym dostępem do kolejowych usług przewozo-
wych oraz działaniami edukacyjnymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa, 
zwłaszcza wśród najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu drogo-
wego. Członek grupy roboczej organów właściwych ws. ochrony praw 
pasażerów w transporcie kolejowym przy Komisji Europejskiej.

KRZYSZTOF SZPARA

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii. Absolwent Instytutu Geografii 
i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie oraz Studium Zarządzania         
i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej na Wydziale Prawa i 
Administracji UJ. Adiunkt w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W latach 2013-2019 Prodziekan 
ds. kierunku Turystyka i rekreacja. Specjalizuje się w badaniach nad 
turystyką, szczególnie na obszarach górskich. Zainteresowania badaw-
cze koncentruje głównie na problematyce karpackiej. Przewodnik 
górski beskidzki i pilot wycieczek. Zastępca przewodniczącej i Członek 
Zarządu Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficzne-
go. W 2010 r. odznaczony honorową odznaką Ministra Sportu i Turystyki 
„Za Zasługi dla Turystyki”.

MICHAŁ SIKORA

Michał Sikora jest Konsultantem ds. terenów inwestycyjnych, opinii 
technicznych i Specjalnych Stref Ekonomicznych w dziale Powierzchni 
Przemysłowych i Logistycznych Cushman & Wakefield. Odpowiedzialny 
jest za obsługę inwestycji bezpośrednich w proponowanych lokaliza-
cjach w Polsce oraz doradztwo w zakresie Specjalnych Stref Ekonomicz-
nych. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na wydziale 
Zarządzania  i Marketingu.

ANNA STASIAK-APELSKA

Radca prawny specjalizujący się w prawie własności intelektualnej              
i prawie medialnym. Doradza polskim i zagranicznym podmiotom m.in. 
w zakresie prawa autorskiego, prawa prasowego, prawa własności prze-
mysłowej, prawa reklamy oraz w zwalczaniu aktów nieuczciwej konku-
rencji. Zajmuje się planowaniem strategii ochrony know-how przedsię-
biorstwa.

ADAM KUŚNIERZ

Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu (od 
stycznia 2018 roku). Realizuje zadania związane z zarządzaniem Tarno-
brzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN m.in. 
poprzez wykorzystanie walorów inwestycyjnych obszarów strefowych 
oraz rozwój więzi kooperacyjnych w biznesie. Absolwent Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie w dziedzinie Zarządzania, studiów podyplomo-
wych z zakresu Zarządzania Personelem, Coachingu oraz Lean Manage-
ment a także studiów menedżerskich Executive MBA w Szkole Przedsię-
biorczości i Zarządzania UE Kraków.

RAFAŁ KOWALCZYK

Dyrektor Zarządzający Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepeł-
nosprawnych. Wieloletnie doświadczenie w dużych firmach na stanowi-
skach dyrektorskich w których był odpowiedzialny za działy sprzedaży, 
marketingu, inwestycji, HR-u. Posiada umiejętność wdrażania i kontro-
lowania planów firmy,  zarządzania dużymi zespołami ludzkimi i strate-
gicznego zarządzania kapitałem ludzkim. Główne osiągnięcia: tworze-
nie strategii firm i określanie misji przedsiębiorstwa,  współtworzenie 
wielu szkoleń i kursów przeprowadzonych przez najlepszych trenerów w 
Polsce, podejmowanie decyzji o kluczowym znaczeniu dla firmy, rekru-
tacja kadry niskiego i wysokiego szczebla, wdrażanie nowych rozwiązań 
w celu zwiększenia przychodów firmy.


