MAŁOPOLSKIE FORUM OBSŁUGI INWESTORA 2017
PANELIŚCI

Małgorzata Chudzik, Członek Zarządu, Dan Cake Polonia
Magister zarządzania strategicznego Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie (tytuł
uzyskany jednocześnie z brytyjskim tytułem MBA). Manager z ponad 20-letnią praktyką
na strategicznych stanowiskach w polskich i międzynarodowych firmach. Doświadczenie
zawodowe zdobywała m.in. w takich firmach jak Dan Cake Polonia, Dahli Eksport Import,
Teekanne Polska, czy Gellwe. Zajmowała kierownicze stanowiska w sektorach sprzedaży,
zakupów, controlingu finansowego, aż po zarządzanie całością firmy na najwyższym
szczeblu.
Od 2004 roku związana z chrzanowską spółką Dan Cake Polonia - czołowym producentem
pakowanych wyrobów piekarniczych i cukierniczych - gdzie początkowo pełniła funkcję
managera zarządzającego, prokurenta spółki, by w 2013 roku objąć stanowisko Członka
zarządu Dan Cake Polonia. Odpowiedzialna za opracowanie strategii, negocjacje
i wprowadzenie spółki wraz z prywatnymi nieruchomościami gruntowymi i istniejącym
zakładem produkcyjnym do krakowskiej strefy ekonomicznej (KPT) w 2013 roku oraz stały,
dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i wdrażanie innowacyjnych technologii produkcyjnych
zakładu.

Magdalena Weiner, Krakow Global Contact Centre Manager, Cathay Pacific Airlines
Od wielu lat jest związana z branża lotniczą. Obecnie pracuje w jednej z najlepszych linii
lotniczych świata, Cathay Pacific, która z Krakowa prowadzi europejskie biuro obsługi
Klienta. Centrum w Krakowie powstało 2 lata temu, a dziś ponad 100 jego pracowników
opiekuje się pasażerami Cathay Pacific z Europy, Południowej Afryki i Środkowego
Wschodu. Wcześniej pracowała w Qatar Airways we Wrocławiu, również w bardzo dużym
europejskim centrum obsługi klienta – najpierw na stanowisku Dyrektora Obsługi Klienta a
następnie jako Dyrektor Centrum. Zarządzała również call centre dla linii Easy Jet.
Prywatnie jest mamą wspaniałej 10 letniej dziewczynki, która powoli zaraża się pasją
do podróżowania oraz właścicielką ślicznego schroniskowego kota.

Jacek Drabik, Country Manager, Prezes Zarządu, Motorola Solutions Poland, Dyrektor
Amerykańskiej Izby Gospodarczej Oddział w Krakowie i Katowicach
Jacek Drabik jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Robotyki Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. Swoje życie postanowił poświęcić całkowicie swojej pasji, którą jest
technologia informatyczna i informatyka. Pracował na różnych stanowiskach kierowniczych
w wielu firmach związanych z oprogramowaniem, w tym francuskim holdingu "IGE + XAO".
Postanowił dołączyć do Motorola Solutions na początku inwestycji firmy w centrum R & D
w Krakowie. Przeszedł wszystkie poziomy kierownicze do całościowej odpowiedzialności
za rozwój centrum jako Dyrektor Zarządzający. Obecnie odpowiada za ogólną działalność
Motorola Solutions Poland w kraju jako Country Manager i Prezes Zarządu.
Ponieważ amerykańskie inwestycje odgrywają istotną rolę w rozwoju polskiej gospodarki,
zdecydował się również na pełnienie roli dyrektora oddziału AmCham Kraków i Katowice
aktywnie wspierającego amerykańską społeczność inwestorów w południowej części kraju.
Prywatnie Jacek Drabik jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Jego hobby
to wędrówki i biegi górskie, turystyka, narciarstwo, różnorodna muzyka i dobre wino.

Marek Potoczny, Krajowy
Przemysłowych, Valeo Polska
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Marek Potoczny - absolwent wydziału Matematyki i Fizyki na Uniwersytecie Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. Pracował dla kilku międzynarodowych firm pełniąc kluczowe role
m.in. w DAEWOO MOTOR POLAND, jako szef zakupów i logistyki, następnie w Thomson
Multimedia, jako Dyrektor Działu Zakupów na Europę i Azję. Od 2004 roku pracuje jako
Krajowy Dyrektor Funduszy Publicznych i Projektów Przemysłowych dla globalnego
koncernu motoryzacyjnego Valeo dostarczającego innowacyjne rozwiązania i systemy dla
producentów samochodów na rynek OEM i OES.
Jest odpowiedzialny za obszary operacyjne związane z transferem linii produkcyjnych
pomiędzy zakładamy Valeo i dostawcami w Europie, outsourcingu, jak również inwestycji i
rozbudowy zakładów z koordynacją wszystkich 4-ch fabryk Valeo zlokalizowanych w Polsce.
W maju 2010 roku został powołany przez Marszałka Województwa Małopolskiego, jako
członek Małopolskiej Rady Innowacji wspierając decyzyjność w zakresie rozwoju
województwa, jak i realizację kluczowych innowacyjnych projektów w Małopolsce.

Wojciech Przybylski, Prezes Zarządu, Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
Socjolog, posiada 10 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji
polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012
roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym, od
stycznia 2016 – prezes zarządu KPT. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował
też przez rok na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie równolegle brał udział w
programie interdyscyplinarnych studiów europejskich finansowanym przez German National
Academic Foundation i Hertie Foundation. Po studiach pracował w Wyższej Szkole
Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, ucząc socjologii, prowadząc badania oraz
koordynując Dział Współpracy Międzynarodowej. W 2011 i 2012 roku był doradcą Ministra
Sprawiedliwości w obszarze deregulacji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w
zakresie polityki regionalnej. Współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych, w zakresie
edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji.

Artur Skiba, Prezes Zarządu, Antal sp. z o.o.
w zastępstwie:
Karolina Korzeniewska, Account Executive Europe, Antal sp. z o.o.
Z wykształcenia socjolog, wcześniejsze doświadczenie zdobyła w strukturach firm
międzynarodowych. Do Antal dołączyła w 2012 roku jako konsultant ds. ubezpieczeń. Przez
4 lata sukcesywnie rozwijała swoje kompetencje i od 2016 roku zajmuje stanowisko Account
Executive Europe. Obecnie odpowiedzialna jest przede wszystkim za budowanie i
rozwijanie relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi w Europie w ramach struktur Antal
oraz Enloyd, zarządzanie międzynarodowymi projektami rekrutacyjnymi, a także za
prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska najwyższego szczebla dla sektora
SSC, BPO oraz rynków finansowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów
zarówno w Polsce, jak i Europie Środkowej i Wschodniej oraz regionach EMEA.
MODERATOR PANELU:
Michał Niewiadomski, Zastępca szefa działu krajowego Rzeczpospolitej w Gremi
Media SA
Absolwent Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium
Handlu Ze wschodem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem. Współtworzył TVN CNBC Biznes, gdzie w latach
2007-2012 był wydawcą i koordynatorem ds. ramówki. Kierował redakcjami wiadomości w
Radiostacji, Polskim Radiu Bis oraz Programie Pierwszym Polskiego Radia.
Od 2016 roku pracuje w Rzeczpospolitej. Specjalizuje się w tematyce energetycznej.
Kieruje Polsko-Ukraińskim Klubem Dziennikarzy organizując Polsko-Ukraińską Konferencję
Gazową.

