
 
 
 

AGENDA 

Regionalna Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego  

dla Przedsiębiorców i Samorządu Terytorialnego 

Termin:  18.06.2018 r. 

Lokalizacja:  Renaissance Warsaw Airport Hotel, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa 

Harmonogram spotkania: 

9.30 – 10.00 Rejestracja gości 

10.00 – 10.10 Powitanie gości: Prezes Zarządu BGK Beata Daszyńska - Muzyczka 

10.10 – 10.30 Wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

10.30 – 11.00 Wystąpienie eksperta: dr inż. Wojciech Myślecki 

„Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego 

podstawą rozwoju regionalnego” 

11.00 – 11.45 Dyskusja Panelowa  

„Wspólna droga do sukcesu – Partnerstwo Publiczno-Prywatne” 

Eksperci: 

 dr inż. Wojciech Myślecki –  twórca polskich  

i międzynarodowych programów gospodarczych, analityk 
geopolityki, strateg, 

 Lilianna Bogusz - Dyrektor Departamentu Partnerstwa 

Publiczno - Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, 

 prof. dr hab.  Mariusz Swora – Adwokat, Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki 2007 – 2010, 

 Radosław Domagalski – Łabędzki - Prawnik, manager przez 

lata związany z biznesem. Pracował jako prawnik w GSP 

Group Sp. z o.o. oraz pełnił funkcję prezesa zarządu w 

Magellan Trading Co. Ltd w Chinach. Współzałożycielem 

Polsko-Chińskiej Izby Handlowej w Szanghaju 

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa 

12.00 – 13.00 Gość specjalny - speech, cz. I 

mjr Rocco A. Spencer  

„Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” 

 Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, 

motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami 

kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach. 

 Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów. 

 Budowanie przyszłego sukcesu. 

13.00 – 13.15 Przerwa kawowa 

13.15 – 14.45 Gość specjalny – speech, cz. II 

mjr  Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie  

i samorządzie” 

14.45 – 15.00 Zakończenie 

14.45 – 17.00 Lunch/ rozmowy kuluarowe 

 

 



 
 
 

 

MODERATOR  

 

Dariusz Ogłoza 

dziennikarz Polskiego Radia Kielce, dziennikarz TVP3 Kielce, 

aktualnie zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury  

w Końskich. Instruktor d/s prowadzenia rozmowy - wywiadu Polskiego 

Radia "Programu 1" w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 

PRELEGENCI 

 

dr inż. Wojciech Myślecki 

doktor inżynier, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny  

na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, wykładowca  

w Studium Podyplomowym „Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne”, 

autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji, 

informatyki przemysłowej oraz zagadnień politycznych  

i gospodarczych. Od 1968 działacz polskiej opozycji demokratycznej . 

W Marcu 1968 członek Komitetu Strajkowego Studentów  Politechniki 

Wrocławskiej.  W czerwcu  1976 sygnatariusz petycji przeciw 

aresztowaniom działaczy KOR i domagającej się amnestii dla więzionych uczestników protestów  

w Radomiu i Ursusie. Współpracownik podziemnego „Biuletynu Dolnośląskiego”. W „Solidarności ”  

od 1980, członek Prezydium KZ na Politechnice Wr, w 1981 delegat na WZD. 13-15 XII 1981 

współorganizator strajku okupacyjnego w Politechnice, 16 XII 1981 internowany w zakładach 

karnych  we Wrocławiu, Grodkowie i Nysie, zwolniony w VIII 1982. Od października  1982 zaprzysiężony 

członek Solidarności Walczącej, od wiosny 1983 jeden z jej najaktywniejszych działaczy. Aresztowany 

w II 1984, zwolniony na mocy amnestii pod koniec VII 1984. Od końca 1984 członek Komitetu 

Wykonawczego SW. Od 1987 współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności „S”. W VIII 1988 

współorganizator Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach; w 1989 

przeciwnik rozmów Okrągłego Stołu. Zajmował się reorganizacją Politechniki Wrocławskiej po roku 

1990 w zakresie zarządzania uczelnią i wprowadzania nowoczesnych kierunków kształcenia 

podyplomowego w języku angielskim i francuskim. Pracę naukową łączy z aktywnością w gospodarce. 

Kilkakrotnie pełnił funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego, w tym, w 1998 roku, 

prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Był przewodniczącym lub członkiem wielu 

rad nadzorczych, w tym Tauron PE S.A., KGHM PM S.A., PSE S.A. . PTE Generali S.A. . Kierował lub 

uczestniczył w wielu poważnych polskich i międzynarodowych programach gospodarczych, szczególnie 

w elektroenergetyce. Obecnie prezes zarządu spółki doradczej Global Investment Corp. 



 
 
 

 

 

Lilianna Bogusz  

 

Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno - Prywatnego  

w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od wielu lat specjalizuje  

w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem 

funduszy unijnych, środków międzynarodowych instytucji 

finansowych oraz partnerstwa publiczno - prywatnego. Posiada 

również praktyczną wiedzę w zakresie zamówień publicznych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała przede wszystkim pracując 

przez wiele lat w międzynarodowej korporacji, gdzie jako doradca 

finansowy była zaangażowana w projekty na zlecenie klientów  

z sektora publicznego i prywatnego. Autorka publikacji związanych 

z tematyką PPP. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w zakresie 

zarządzania zasobami ludzkimi.  

 

 

prof. dr hab.  Mariusz Swora  

Zajmuje się prawem ochrony konkurencji, prawem 

energetycznym, prawem gospodarczym i prawem 

administracyjnym. Ekspert w konsorcjum VVA Europe, 

Spark Legal Network, the Groningen Centre of Energy 

Law oraz the Aberdeen Centre for Energy Law 

doradzającym Komisji Europejskiej w zakresie prawa 

energetycznego. W ramach praktyki adwokackiej 

reprezentował m.in. duże przedsiębiorstwa z branży IT 

w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji. 

Redaktor i autor komentarza do ustawy Prawo energetyczne oraz jeden z autorów komentarza do 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Autor ponad 120 publikacji z zakresu prawa 

energetycznego, prawa ochrony konkurencji, prawa bankowego, prawa administracyjnego  

i gospodarczego. Posiada doświadczenie w doradztwie międzynarodowym. Doradca rządu 

rumuńskiego w programie dekoncentracji i decentralizacji administracji publicznej, członek zespołu 

kodyfikacyjnego ds. rumuńskiego kodeksu postępowania administracyjnego oraz współautor raportu 

regulacyjnego w jednym z projektów finansowanych przez Bank Światowy. 

 



 
 
 

Radosław Domagalski – Łabędzki 

Prawnik, manager przez lata związany z biznesem.  

Pracował jako prawnik w GSP Group Sp. z o.o. oraz pełnił funkcję 

prezesa zarządu w Magellan Trading Co. Ltd  

w Chinach. Współzałożycielem Polsko-Chińskiej Izby Handlowej  

w Szangchaju. W 2015 objął stanowisko podsekretarza stanu w 

Ministerstwie Rozwoju. Nastepnie w 2016 został również 

pełnomocnikiem rządu ds. wystawy Expo 2022 w Łodzi. W 

październiku 2016 zrezygnował z pełnonej funckji podsekretarza 

stanu obejmując funkcję Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź 

S.A., którą pełnił do marca 2018 r. Z wykształcenia prawnik. 

 


