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KONFERENCJA RESC-EWE
Premiera narzędzi rozwijających kompetencje 
odpowiedzialne za odporność fi rm na sytuacje kryzysowe.

9 grudnia 2021
9:30 – 12:30

Serdecznie zapraszamy na konferencję, pod-
czas której zaprezentujemy innowacyjne 
narzędzia rozwijające kompetencje przedsię-
biorców, pozwalające im uporządkować fi rmę 
w taki sposób, by zwiększyć jej  odporność 
na sytuacje kryzysowe. Narzędzia te zostały 
wypracowane i opracowane razem z 5 innymi 
krajami w międzynarodowym projekcie Resc-
-EWE w ramach programu Erasmus +.

ZAPISZ SIĘ

Z uwagi na wciąż zmieniającą się sytuację 
epidemiologiczną, w konferencji można 
uczestniczyć tylko online.

Link do transmisji na żywo 
z siedziby Ministerstwa Rozwoju i Technologii 
zostanie wysłany do wszystkich zapisanych osób.

AGENDA:

9:30 – 9:45  Otwarcie konferencji
  dr Marek Niedużak, Podsekretarz Stanu, 
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii

9:45 – 10:05 Konsorcjum Early Warning Europe
                         Morten Møller, Sekretarz generalny Konsorcjum EWE

10:05 – 10:25 Zestaw narzędzi rozwijających kompetencje odpowiedzialne 
  za odporność fi rm na sytuacje kryzysowe- Toolkit
                           Eleni Tzoka Stecka, Koordynator ds. projektów,  
  Fundacja Firmy Rodzinne

10:25 – 10:40 Prezentacja polityki ResC-EWE
                            Katarzyna Gierczak Grupińska, Prezes Fundacji Firmy Rodzinne

10:40 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 11:15 RESTART BSR- rezultaty projektu i rekomendacje dla Polski
                            Dorota Sało, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

11:15 – 11:25 Wsparcie dla fi rm w kłopotach
                            Mikołaj Kruczyński, Koordynator Rady Przedsiębiorców 
  przy Rzeczniku MŚP

11:25 – 11:35 Punkt kontaktowy SWO
                          Małgorzata Kuś, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

11:35 – 12:05 Panel dyskusyjny z przedsiębiorcami i Mentorami EWE, 
  którzy przetestowali narzędzia ResC-EWE
  Paneliści: Janusz Kunke (przedsiębiorca i mentor), 
  Agnieszka Simon-Adamczewska (przedsiębiorczyni i mentorka), 
  Ewa Magier (przedsiębiorczyni i mentorka); 
  moderator: Konrad Bugiera, researcher w projekcie Resc-EWE

12:05 – 12:30 Zdrowy przywódca w zdrowej fi rmie
                       Agnieszka Szwejkowska, Prezes Fundacji Instytut Szczęścia

ONLINE

https://forms.gle/eT3sSPQ5czWunwUKA
https://forms.gle/eT3sSPQ5czWunwUKA


Małgorzata Kuś
Koordynatorka projektu systemowego System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudno-
ściach, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości; ekspertka PARP w międzynaro-
dowym konsorcjum, realizującym projekt „Early Warning Europe”; posiada wieloletnie doświadczenia we 
wdrażaniu przedsięwzięć fi nansowanych ze środków publicznych dla sektora MŚP.

Dorota Sało
Manager Projektu Restart BSR oraz wykładowca Akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wro-
cławiu w zakresie zarządzania jakością. Doktorantka na wydziale Nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu. Aktywna na rzecz zwiększenia roli kobiet w życiu społeczno-politycznym oraz 
w zakresie zwiększenia współpracy i integracji przedsiębiorstw. 

Janusz Kunke
Współwłaściciel fi rmy rodzinnej Kunke Poligrafi a Sp. z o.o. – innowacyjnej drukarni, specjalizującej się 
w naklejkach elektrostatycznych, dwustronnych, adhezyjnych oraz z lekkim klejem i mikroprzyssawko-
wych. Mentor w projekcie Early Warning Europe, specjalizujący się w strategii, sprzedaży i zarządzaniu. 
Tata czwórki dzieci. Zamiłowany żeglarz.

Agnieszka Simon-Adamczewska
Partner zarządzający we własnym przedsiębiorstwie. Pracuje jako controller biznesowy – od dwudziestu 
lat projektuje i wdraża systemy wspomagania decyzji dla właścicieli i kadry zarządzającej w przedsiębior-
stwach na różnych etapach rozwoju i w różnej kondycji. Przeprowadza dogłębne badania due diligence 
w celu wiarygodnej oceny jej poziomu oraz opracowuje plany restrukturyzacyjne. Uczy jak zarządzać za 
pomocą liczb. Ekspert NCBiR i PARP, mentor w funduszach, inkubatorach i Fundacji Firmy Rodzinne. 

Ewa Magier
Pracuje zawodowo od 1988 roku, a we własnych  fi rmach  rodzinnych – od 1991. Obecnie jest właścicie-
lem  i prezesem  ETMUS – Spółki z o.o. działającej w Białej Podlaskiej, zajmującej się serwisem pojazdów 
ciężarowych i dostawczych. Od 2014 roku jest aktywnie związana z Fundacją Firmy Rodzinne. Jej rodzinne 
przedsiębiorstwa skorzystały ze szkoleń organizowanych przez FFR w latach 2014-2016, a następnie ona 
sama zgłosiła się do programu Early Warning Europe i  została mentorem EWE.  Wspiera przedsiębiorców 
dzieląc się doświadczeniem i wiedzą z zakresu przedsiębiorczości. 

Agnieszka Szwejkowska
Konsultant biznesowy, trener, coach PCC, superwizor, ekspert psychologii pozytywnej. 
Od 20 lat wspiera biznes, organizacje pozarządowe i rządowe w realizacji ich celów, prowadząc projekty 
rozwojowe, konsultacje i excecu  ve coaching. Ma za sobą 10 000 godzin na sali szkoleniowej z różnymi 
grupami zawodowymi. Ma za sobą 3000 godzin konsultacji biznesowych, zwiększających efektywność 
biznesową fi rm. Jest ekspertem merytorycznym studiów coachingowych i trenerskich. Prezes Fundacji 
Instytut Szczęścia.
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Marek Niedużak
Od 17 sierpnia 2021 r. pełni funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W resor-
cie odpowiada za obszar regulacji i legislacji. Od grudnia 2019 r. – wiceminister rozwoju, a następnie od 
19 stycznia 2020 r. wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Nadzorował w szczególności prace legisla-
cyjne nad ustawą dotyczącą tzw. Małego ZUS-u, a także koordynował prace nad – związanymi z pandemią 
COVID-19 – ustawami określanymi mianem tzw. pierwszej i czwartej odsłony rządowej tarczy antykryzy-
sowej. Doktor nauk prawnych i adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym i gospodarczym, absolwent 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Cambridge.

Morten Møller
Sekretarz Generalny Konsorcjum Early Warning Europe (2020+) odpowiedzialny za konsolidację mecha-
nizmu wczesnego ostrzegania w obecnych krajach partnerskich, ułatwianie jego wdrażania w nowych 
krajach i promowanie włączenia najlepszych praktyk do odpowiednich polityk i strategii. Kierownik ds. 
wczesnego ostrzegania w Danii. Doświadczony trener w konkretnej dziedzinie wczesnego ostrzegania 
oraz szeroko w rozwoju sektora prywatnego, PPP i specyfi cznych dla sektora mechanizmach wsparcia. 

Katarzyna Gierczak Grupińska
Założycielka i prezes Fundacji Firmy Rodzinne. Socjolog, MBA o profi lu HR, dyplomowany lider zmiany 
społecznej. W ramach Fundacji utworzyła oddział FBN Interna  onal w Polsce. Członek założyciel IFR. 
Współwłaściciel rodzinnej fi rmy GELG gelg.pl, która zajmuje się wielkoseryjną obróbką metalu. Koordy-
nator sieci mentorów w projekcie Early Warning Europe.. Obecnie członek Zarządu Early Warning Europe 
Network zrzeszającej 1.000 mentorów w EU.

Eleni Tzoka Stecka
Koordynator ds. rozwoju projektów w Fundacji Firmy Rodzinne Lekarz medycyny, certyfi kowany Coach 
Biznesu i Trener z 20-letnim doświadczeniem. Koordynator rozwoju mentorów w projekcie „Early Warning 
Europe” Polska (2017-2019). W ramach projektu EWE zorganizowała 340 procesów mentoringowych. 
Zaprezentowała unikalną metodologię szkolenia mentorów innym krajom zrzeszonym w konsorcjum 
EWE 2019-2020 (Słowenia, Węgry, Łotwa) oraz przeszkoliła mentorów EWE w Grecji. Ekspert w pro-
jekcie RESTART Bal  c Sea Region 2020+, Menedżer i badacz w komplementarnym do EWE projekcie 
Resc EWE 2020+.

Konrad Bugiera
Założyciel i właściciel niezależnej kancelarii doradczej Konrad Bugiera Doradztwo Komunikacyjne
Doradca PR z ponad 12-letnim doświadczeniem w obsłudze biznesu i organizacji pozarządowych. Jego 
specjalnością są produkty komunikacyjne i informacyjne oparte na oryginalnych danych. Był doradcą ds. 
komunikacji (podwykonawcą) w Early Warning Europe, który ustanowił uznaną w całej Europie praktykę 
dotyczącą komunikacji usług wsparcia. Obecnie jest zaangażowany w projekt ResC-EWE jako członek 
zespołu FFR.

Mikołaj J. Kruczyński 
Koordynator Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Ekonomista i mediator gospodarczy, absolwent 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Podyplomowych Studiów Negocjacji i Mediacji na Wydzia-
le Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik Narodowego Banku Polskiego 
i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Przez kilkanaście lat prowadził działalność gospodarczą w zakre-
sie doradztwa gospodarczego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autor publikacji z zakresu fi nansów 
i zarządzania małą fi rmą. W 2018 współorganizował Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
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