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Marcin Opas - doświadczony menedżer, konsultant i trener biznesu. 
Jest doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowanym 
Dyrektorem Portfela projektów IPMA na poziomie A, asesorem IPMA 
Polish Excellence  Award, a także abiturientem Szkoły Trenerów  
Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad  20 lat zajmuje 
się zarządzaniem projektami. Do stycznia 2018 roku, przez prawie 
dwadzieścia lat, był Prezesem Zarządu spółki Danish Technological 
Institute Polska, będącej członkiem międzynarodowej grupy Danish 
Technological Institute – renomowanego instytutu badawczo-
rozwojowego zajmującego się dostarczaniem wiedzy eksperckiej i 
innowacji produktowo-usługowych organizacjom na całym świecie.  
Od stycznia 2019 roku pomaga w rozwoju stowarzyszenia 
International Project Management Association Polska pełniąc 
funkcję Dyrektora Generalnego.  

 
WYKŁADOWCY/TRENERZY AZPAP 

 
Piotr Ogonowski - menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem, 
wykładowca zarządzania, autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu 
zarządzania oraz transformacji organizacji. W 2010 roku został 
wybrany przez PARP jako jeden z czterech ekspertów konsultujących 
planowane zmiany w zasadach dofinansowania projektów 
innowacyjnych z funduszy UE, a od 2018 roku jest członkiem grupy 
eksperckiej – organu pomocniczego Rady Monitorowania Portfela 
Projektów Strategicznych w KPRM. Udzielał się jako członek 
Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą, Polskiego 
Towarzystwa Trenerów Biznesu, a także jako członek zarządu Project 
Management Institute PC i mentor w programach mentorskich tej 
organizacji. Obecnie prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów 
podyplomowych i MBA Akademi Leona Koźmińskiego, Krajowej Szkoły 
Administracji Publicznej oraz Wyższej Szkoły Logistyki. 

 
 
dr hab. Jacek STROJNY, prof. PRz - kierownik Zakładu Zarządzania 
Projektami i Polityki Bezpieczeństwa na Wydziale Zarządzania 
Politechniki Rzeszowskiej, a także niezależny konsultant, trener oraz 
asesor Polish Project Excellence Award. Posiada 12 lat doświadczenia 
w zarządzaniu spółkami tworzonymi przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Brał udział w ponad stu projektach dla przedsiębiorstw, 
instytucji sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych, w tym 
uczestniczył w tworzeniu metodyki zarządzania projektami, 
programami i portfelami projektów dla RBMP KPRM.  
Autor ok. 150 publikacji z zakresu zarządzania projektami i procesami, 
zarządzania publicznego oraz rozwoju regionalnego.  
 


