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OBOZY INNOWACJI 
 
 
 
 
MODERATOR 
 
Dr Henryk Szymański 
 
Wykształcenie:  
 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, specjalność prawo administracyjne i 
prawo gospodarcze. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktor nauk ekonomicznych, 
specjalność nauki o zarządzaniu. Egzamin państwowy i dyplom Ministra Skarbu do Rad 
Nadzorczych JSSP. Uprawnienia pedagogiczne wydane przez Kuratora Oświaty i 
Wychowania we Wrocławiu.  
 
Doświadczenie:  
 
W latach 1998 – 2013 realizował zadania z zakresu opracowywania programów szkoleń, 
realizował kursy i szkolenia z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, z zakresu 
strategii i finansowania działalności przedsiębiorstw, planowania biznesowego i 
gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa. Prowadził zajęcia dla studentów UP i UE we 
Wrocławiu. Wielokrotnie kierował, koordynował, organizował i przeprowadzał ewaluację 
szkoleń i kursów, w tym także szkoleń i kursów finansowanych ze środków UE. Łącznie w 
ostatnich 3 latach przeszkolił ponad 200 studentów wrocławskich uczelni. Kierował i 
realizował projekty konsultingowe z zakresu programów strategicznych i programów rozwoju 
firm.    
 

* 
 
EKSPERT WSPOMAGAJĄCY - w zakresie komercjalizacji wiedzy, finansowania Innowacji, 
strategii jednostek gospodarczych i współpracy z inwestorami kapitałowymi 
 
Dr Michał Muszyński  
 
Wykształcenie:  
 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, specjalność finanse przedsiębiorstw, Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu, doktor nauk ekonomicznych, specjalność finanse 
przedsiębiorstw, adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
rzeczoznawca majątkowy.   
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Doświadczenie:  
 
Od 2004 roku prowadzi nieprzerwanie zajęcia ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, opracowuje programy i prowadzi zajęcia na szkoleniach i kursach 
realizowanych przez „OTREK” ECRB Sp. Z o.o. Specjalizuje się w zakresie strategii 
finansowej i planowania biznesowego, studiów wykonalności inwestycji, prognozowaniu 
finansowym, zarządzaniu ryzykiem finansowym, finansowaniu innowacji oraz wycenach 
przedsiębiorstw. Autor i współautor wielu projektów doradczych w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem i finansowania działalności przedsiębiorstw.   
 

* 
 
EKSPERT WSPOMAGAJĄCY – w zakresie strategii jednostek gospodarczych, komercjalizacji 
wiedzy, prezentacji koncepcji biznesowych, finansowania Innowacji oraz z zakresu 
ekonomiki odnawialnych źródeł energii. 
 
Dr Paweł Prędkiewicz 
 
Wykształcenie:  
 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, specjalność finanse przedsiębiorstw, Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu, doktor nauk ekonomicznych, specjalność finanse 
przedsiębiorstw, adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
 
Doświadczenie:  
 
Od 2006 roku prowadzi nieprzerwanie zajęcia ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu oraz opracowuje programy i prowadzi zajęcia na szkoleniach i kursach 
realizowanych przez „OTREK” ECRB Sp. Z o.o. Specjalizuje się w zakresie strategii 
finansowej i planowania biznesowego, studiów wykonalności inwestycji, prognozowaniu 
finansowym, finansowaniu inwestycji i współpracy jednostek gospodarczych z jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz w zakresie fiskalnej polityki gospodarczej.  
 

* 
 
EKSPERT WSPOMAGAJĄCY – w zakresie prawa własności intelektualnej, komercjalizacji 
wiedzy, autoprezentacji i prezentacji nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, 
problemów ochrony środowiska. 
 
Mgr Anna Meissner 
 
Wykształcenie:  
 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, specjalność zarządzanie i inżynieria ochrony 
środowiska, Rzecznik Patentowy. 
 
Doświadczenie:  
 
Od 2005 roku zajmuje się problemami ochrony znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych, prawa własności przemysłowej i ochrony praw autorskich. Opracowała 
programy i przeprowadziła kilkanaście szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej, 
zarządzania wiedzą w projektach B+R, rynkowego wdrażania odkryć naukowych a także z 
zakresu realizacji procedur od pomysłu do patentu.   
 


