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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.

Krzysztof Witkowski – menedżer z wieloletnim doświadczeniem
w realizacji projektów inwestycyjnych i organizacyjnych. Asesor
w światowych i polskich edycjach konkursu IPMA Project Excellence
Award. Posiada certyfikaty IPMA lev. B oraz Prince2 Practitioner.
Od 2005 roku kierownik merytoryczny studiów podyplomowych
Zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks.
J. Tischnera w Krakowie. Wykładowca na studiach podyplomowych
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Rzeszowskiej,
Politechniki
Śląskiej,
WSE
Kraków.
Współautor
koncepcji
operacjonalizacji strategii z wykorzystaniem portfela programów
i projektów wdrożonej w 2020 roku w JSW SA. Brał aktywny udział
w wypracowaniu oraz praktycznej implementacji metodyk zarządzania
projektami m.in. w LW Bogdanka SA, Urząd Miejski w Jaworznie, RBMP
KPRM. Brał udział w wypracowaniu funkcjonalności Monaliza 2.0.

Gabriel Sznajder – Trener biznesowy i konsultant w obszarze
przywództwa, rozwoju zespołów projektowych i analizy biznesowej
z ponad 15 letnim doświadczeniem. Ekspert w dziedzinie zarządzania
projektami i portfelem projektów, zarządzania operacyjnego oraz
realizacji inicjatyw R&D i utrzymaniowych w branży IT. Aktywny
szkoleniowiec, konsultant oraz wykładowca studiów podyplomowych i
MBA. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla dużych
międzynarodowych firm. Pełnił role zarządcze w wielomilionowych
projektach i portfelach realizowanych w ramach rozproszonych
zespołów interdyscyplinarnych liczących 60-180 specjalistów. Przez
ostatnich kilka lat zarządzał zespołami developerskimi, utrzymującymi
portfel ponad 20 systemów używanych w banku inwestycyjnym.
Gabriel aktywnie współpracuje z Project Management Institute PMI Poland Chapter. W latach 20102016 jako dyrektor zarządzający koordynował działania Wrocławskiego Oddziału PMI – bezpośrednio
nadzorując i organizując konferencje, kwartalne seminaria PMI (profesjonalne wydarzenia edukacyjne
dla kierowników projektów) i warsztaty dla praktyków. Odpowiadał też za współpracę z partnerami
i sponsorami.

