
Mariusz Andrukiewicz  
Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, 
polonista, dziennikarz, terapeuta, pedagog. Współzałożyciel Stowarzyszenia 
Pomocy Wzajemnej „Być Razem” i Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej 
„Być Razem” w Cieszynie. Ekspert w dziedzinie organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorczości społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Był inicjatorem i 
jednym z założycieli działających w Cieszynie: 
Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt” (1997), Hostelu „Przeciw 
przemocy – wyrównać szanse” obecnie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób 
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (1999), Centrum Edukacji Socjalnej wraz z 

trzema domami wspólnoty dla osób bezdomnych (2001), Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” (2006), Centrum 
Wolontariatu (2006), Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” (2007). Promotor spółdzielni 
socjalnych i przedsiębiorstw społecznych. Laureat „biznesowych Oskarów” czyli Nagrody Polskiej Rady Biznesu 
im. J. Wejcherta w kategorii „Działalność społeczna” (2013). Założone przez niego Stowarzyszenie „Być Razem” 
zostało Laureatem Głównej Nagrody Totus 2009 - „katolickiego Nobla”, przyznawanej przez Fundację Dzieło 
Nowego Tysiąclecia.  
 
 

dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM 
Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie. Odbył wielokrotnie staże na Uniwersytecie Minnesota  
w USA oraz Uniwersytecie Nowy Brunszwik w Kanadzie, uczestniczył w kilku warsztatach 
naukowych w Harvard Business School (USA). Autor i współautor ponad 100 prac 
naukowych z zakresu marketingu, konkurencji i konkurencyjności, analizy rynku oraz 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Członek zespołu ds. dyscypliny nauki o 
zarządzaniu i jakości UWM. Jest członkiem komisji ds. komercjalizacji wyników badań na 
Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM. Autor ekspertyz oraz recenzent publikacji 
naukowych i prac dyplomowych. Realizował zadania ekspercie i doradcze dla jednostek 
samorządu terytorialnego. Przewodniczył kilku zespołom doradczym w zakresie 

wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw w woj. warmińsko-mazurskim. Prowadził szkolenia na 
Ukrainie w ramach Polsko-Amerykańskiego Konsorcjum na rzecz Rozwoju Edukacji Menedżerskiej na Ukrainie. 
Członek komisji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Odznaczony Medalem Srebrnym za długoletnią 
służbę przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz wyróżniony kilkunastoma nagrodami Rektora za działalność 
naukową, organizacyjną i dydaktyczną. Biegły Sądowy z zakresu marketingu i prognoz gospodarczych, analiz 
ekonomiczno-finansowych oraz rachunkowości i wyceny przedsiębiorstw.  
 
 

Donata Kobylińska – Durka   
Prezeska Fundacji „Złap Rozwój”, której założycielem jest Wojciech Malajkat, 
absolwentka wydziału zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, trener 
biznesu, coach, (akredytacja PCCTM ICF Professional Certified Coach International 
Coaching Federation), certyfikowany praktyk metody Points of You®. 
Doświadczenie  w  pracy doradczej z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami  
z Warmii i Mazur. Ponad 200 opracowanych diagnoz potrzeb  MŚP.  Ponad 18 lat 
doświadczenia pracy w samorządzie przy realizacji projektów łączących różne 
sektory (biznes, NGO, samorząd). Specjalizuje się w warsztatach i szkoleniach  

z zakresu komunikacji  intra- i interpersonalnej, zarządzania czasem, konfliktem. Pomaga  organizacjom  
i indywidualnym klientom w wyznaczaniu i skutecznym osiąganiu celów, dostrzeganiu zasobów, mocnych stron  
i potencjałów. Wspiera w pokonywaniu ograniczeń i kryzysów, podejmowaniu zmian,  budowaniu motywacji do 
osiągania celów.  
 
 


