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Gośd specjalny 

 

Jean A. Kovacs - posiada ponad 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu firm 
technologicznych. Obecnie jest przewodnicząca Kapituły Północnej Kalifornii HBS 
Alumni Angels, która stanowi forum dla absolwentów Harvardu, w celu łączenia, 
poznawania, i inwestowania w firmy na wczesnym etapie rozwoju. 

Większośd swojej kariery zawodowej Jean Kovacs poświęciła na kierowaniu firmami i 
na rozwoju biznesu. Ostatnio, zajmowała stanowisko Prezesa oraz założyciela 
Comergent Technologies, szybko rozwijającego się lidera w sektorze e-business. 
Comergent stał się światowej klasy organizacją dostarczającą biznesowe rozwiązania 
dla globalnych przedsiębiorstw. Pod koniec 2006 r. Comergent został zakupiony przez 
Sterling Commerce (oddział AT & T). 

Wcześniej, Pani Kovacs pracowała dla QualixGroup - producenta oprogramowania 
niezawodności w rozproszonych środowiskach obliczeo. Jako współzałożyciel i Wice 
Prezes Pani Kovacs odpowiedzialna była za zarządzanie i kierowanie działami inżynierii, 
marketingu, usług, oraz sprzedaży telefonicznej, była również mocno zaangażowana w 
IPO przeprowadzone w 1997 r. Była również Dyrektorem Marketingu w firmie Frame 
Technology, spółka ta zadebiutowała na giełdzie w 1992 r. Zajmowała również 
stanowiska w dziale sprzedaży, marketingu i wsparcia w Sun Microsystems (IPO w 
1986 r.), oraz dla CompugraphicCorporation. 

W 2008 roku Jean Kovacs została wpisana na listę najbardziej wpływowych kobiet 
biznesu w Business Journal Krzemowa Dolina / San Francisco. Jej sylwetka została 
opisana w wielu wpływowych publikacjach, takich jak Fortune Magazine, The Financial 
Times, Computerworld, Internet World i InfoWorld. 

Pani Kovacs posiada tytuł MBA otrzymany na Uniwersytecie Harvarda i tytuł licencjata 
w zakresie finansów na NortheasternUniversity. Obecnie zasiada w zarządzie kilku 
spółek technologicznych i jest doradcą dwóch grup inwestycyjnych. Jest również 
przewodniczącą organizacji non-profit BUILD, która współpracuje z uczniami szkół 
średnich w niedofinansowanych rejonach USA. 

 

Prowadzący i organizatorzy 

 
dr hab. inż. Robert Wrembel, prof. nadzw., pracuje w Instytucie Informatyki 
Politechniki Poznaoskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pełnił i pełni 
funkcję prodziekana Wydziału Informatyki w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. Prof. 
Wrembel uczestniczył w realizacji 7 projektów badawczych w zakresie baz 
danych/hurtowni danych, 4 projektów wdrożeniowych w zakresie technologii 
informatycznych, 3 unijnych projektów edukacyjnych w zakresie informatyki. Aktualnie 
jest koordynatorem 4-letniego projektu, tzw. kierunek zamawiany informatyka, 
finansowanego z POKL i uczelnianym koordynatorem programu Erasmus Mundus Joint 
Doctorate on Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI-DC). Prof. 
Wrembel odbył wiele wizyt w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich i badawczych, 
m.in.: INRIA Paris-Rocquencourt (Francja), Université Paris Dauphine (Francja), 
Klagenfurt University (Austria), Loyola University (USA), Université Lyon 2 (Francja), 
Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique (Francja), University of 
Maribor (Słowenia), Unviersidad de Costa Rica (Costaryka). W roku 2012 uczestniczył 
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w podyplomowym programie "Innovation and Enterpreneurship" w Stanford 
University, w ramach programu "Top500 Innovators", wspieranego przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Robert Wrembel jest członkiem komitetów programowych wielu międzynarodowych 
konferencji z zakresu technologii informatycznych i recenzentem wielu czasopism 
międzynarodowych. W roku 2010 otrzymał międzynarodową nagrodę "IBM Faculty 
Award for highly competitive research", a w 2011 został uhonorowany Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto, otrzymał 5 nagród JM Rektora Politechniki 
Poznaoskiej. 

 
 

 
Izabela Anna Kowalczyk - absolwentka studiów ekonomicznych na Uniwersytecie 
Gdaoskim. Obecnie menadżer transferu technologii w Gdaoskim Uniwersytecie 
Medycznym i doktorantka Uniwersytetu Szczecioskiego (Katedra Efektywności 
Innowacji). W latach 2006–2009 pracowała w Pomorskim Parku Naukowo- 
Technologicznym jako project manager, wspierając rozwój innowacyjnych MŚP. Jest 
współautorką przewodnika pt.: ”Metody inkubacji projektów biznesowych” i audycji z 
udziałem przedsiębiorców pt.: ”Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy” (publikacja PARP, 
2011). Reprezentuje również grupę ekspertów opracowujących raport dot. 
Benchmarkingu polskich parków naukowo-technologicznych (edycja 2012). Ukooczyła 
kurs pt.: ”Zarządzanie Wiedzą i Komercjalizacją” w systemie studiów podyplomowych 
na Stanford University (Stanford Center for Professional Development), biorąc udział w 
programie rozwoju profesjonalnego pod nazwą „Top 500 Innovators”, finansowanego 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas pobytu na Uniwersytecie 
Stanford odbyła staż w Stowarzyszeniu Harvard Business School Alumni Angels of 
Northern California  (http://www.hbsalumniangels.com), z którym współpracuje do 
dzisiaj. 

 
 

 
Bogusława Cimoszko-Skowrooski – ekspert transakcji kapitałowych, bankier, 
przedsiębiorca, inwestor. Prezes Capital Solutions proAlfa – spółki zajmującej się 
organizacją kapitału, wprowadzaniem spółek na NewConnect w roli autoryzowanego 
doradcy, organizacja kapitału od prywatnych inwestorów.  

Doświadczenie biznesowe budowała poprzez rozwój własnej firmy telekomunikacyjnej, 
Boston  Telecommunications Company, która po 6-ciu latach działalności została 
sprzedana do ogólno-amerykaoskiego operatora telekomunikacyjnego. Od 1991 roku 
zaangażowana w transakcje kapitałowe w Polsce, i w Europie Centralnej, szczególnie z 
kapitałem zagranicznym. Jedna z pierwszych osób zatrudnionych w Londynie w 
Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (1991-1994), wspierała budowę działu 
corporate finance w Europie Centralnej w UBS AG w Zurychu (1994-1996), partner w 
butiku finansowym Fincoord w Zurychu (1996-2003). W 2003 roku założyła CMS 
Corporate Management Services w Zurychu, spółkę koncentrującą się na transakcjach 
kapitałowych, która w 2007 roku poszerzyła swoją działalnośd operacyjną na Polskę i 
Czechy (Capital Solutions proAlfa). Od stycznia 2012 roku, jest dyrektorem 
zarządzającym funduszem venture capital Nomad Fund. 
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Wspiera biznesowo i kapitałowo wielu młodych przedsiębiorców.                                
Wykształcenie: MBA z Harvard Business School i dyplom inżyniera z Massachusetts 
Institute of Technology. 

 
 

 

dr Rafał Stroioski, LL. M. - jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w 
Warszawie oraz adwokatem amerykaoskim (attorney and counselor at law) w stanie 
Nowy Jork, USA. 

 Jego praktyka obejmuje bieżące doradztwo i pomoc prawną w zakresie prawa rynku 
kapitałowego, fuzji i przejęd, ładu korporacyjnego, transakcji private equity, venture 
capital, seed funds oraz transakcji prowadzonych przez Aniołów Biznesu. Rafał jest 
prawnikiem wielokrotnie rekomendowanym przez międzynarodowe wydawnictwa 
prawnicze „Chambers Global – the World’s Leading Lawyers for Business” i „The Legal 
500 EMEA” w dziedzinie prawa spółek, private equity oraz fuzji i przejęd w Polsce.  

Posiada dyplom LL.M. Uniwersytetu Harvarda (gdzie ukooczył, między innymi, kurs 
Harvard Project on Negotiations Profesora Rogera Fishera, autora podręcznika 
negocjacji “Dochodząc do Tak”), stopieo doktora nauk prawnych uzyskany na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz tytuł magistra iberystyki 
uzyskany na Wydziale Neofilologii tej samej uczelni. Przebywał w Stanach 
Zjednoczonych na Uniwersytecie Stanforda, na zaproszenie Fundacji Fulbrighta i 
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Rafał Stroioski jest wykładowcą w Instytucie Prawa 
Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
autorem wielu publikacji polskich i zagranicznych z zakresu prawa gospodarczego w 
języku polskim i angielskim. 

W latach 1997-2011 Rafał Stroioski był związany z kancelarią CMS Cameron McKenna, 
gdzie przez cztery lata był Partnerem i twórcą zespołu rynków kapitałowych oraz 
jednym z trzech partnerów odpowiedzialnych za transakcje sektora private equity.  

Rafał Stroioski jest dyrektorem w US - Polish Trade Council (www.usptc.org), spółce 
kalifornijskiej, utworzonej w 2002 r.. w Dolinie Krzemowej, aby promowad  współpracę 
naukową i biznesową między Polską i Stanami Zjednoczonymi w zakresie technologii 
high-tech. 

Rafał Stroioski włada biegle językiem angielskim i portugalskim, zna także język 
hiszpaoski. 

 


