AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY
Mentorzy
1. Dr inż. Jolanta Koszelew, UpLogic (CEO)
Kierownik, realizator i współautor wniosków w dwóch multidyscyplinarnych projektach B+R
finansowanych przez NCBiR, ekspert NCBiR w POIR (2015 - 2016) i w programie Horyzont
2020, broker innowacji w programie MNiSW, CEO w UpLogic sp. z o.o. (uplogic.pl) (od 2015)
w spółce spin - off Politechniki Białostockiej.
Adiunkt na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, specjalista w zakresie
projektowania algorytmów optymalizacyjnych wykorzystujących metody sztucznej
inteligencji. Ukończone studia podyplomowe z zarządzania projektami B+R na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Białymstoku. Prezes fundacji Techno talenty (www.technotalenty.pl), która
wspiera rozwój zawodowy uzdolnionych studentów i absolwentów przy współpracy i wsparciu
firm z Polski północno - wschodniej.
2. Dr inż. Michał Pajdak, Appgration (CEO)
Michał Pajdak jest absolwentem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu (studia magisterskie i doktoranckie), certyfikowanym trenerem
(certyfikat House of Skills) i coachem biznesowym, mentorem. Jest laureatem rządowego
programu - TOP 500 Innovators. Od 15 lat zajmuje się komunikacją z klientem, sprzedażą i
komercjalizacją innowacyjnych technologii IT. W trakcie kariery zawodowej związany był na
kierowniczych stanowiskach z Opus Capita (dawniej Itella Information – spółka
technologiczna należąca do fińskiej poczty), Instytutem Logistyki i Magazynowania, GS1
Polska, COMARCH S.A. (jako dyrektor sprzedaży), LIDL, Jeronimo Martins Obecnie: zarządza
spółką AppGration Sp. z o.o. – działającej w obszarze integracji aplikacji (danych) w chmurze
(iPaaS) na bazie technologii – Youredi – Cool Vendor by Gartner 2014, a także komercjalizuje
aplikację BLIX – Promocje w Telefonie, która integruje promocje handlowe dla ponad 1,2 mln
użytkowników i jest największa aplikacją w kategorii promocje mobilne w Polsce. Jest
wykładowcą na Uniwersytecie Adam Mickiewicza, na Politechnice Poznańskiej, w Wyższej
Szkole Bankowej, mentorem we Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. W 2012 był
sędzią w Polish National Sales Award. W 2015 był członkiem kapituły nagrody podczas Targów
Outsourcingu. Jest członkiem stowarzyszenia Top 500 Innovators, Polskiego Towarzystwa
Trenerów Biznesu, a także komitetu sterującego klastra eCommerce Connections. W 2015 był
pomysłodawcą pierwszej konferencji poświęconej API ECONOMY w Polsce – WARSAW API
ECONOMY SUMMIT.
3. Tomasz Trzciński, Chief Scientist w Tooploox
Adiunkt na Politechnice Warszawskiej oraz Chief Scientist w Tooploox (najszybciej rozwijająca
się spółka w Europie Środkowo-Wschodniej wg ranking Deloitte Fast 50 z ponad 2800%
wzrostem) gdzie od zera zbudował w ciągu 18 miesięcy 15-osobowy zespół uczenia
maszynowego i sztucznej inteligencji. Tomasz jest też założycielem platformy Remedio
budującej platformę indeksującą wiedzę na temat przypadków lekarskich, która skupia ponad
200 lekarzy. Dzięki pracy nad tym projektem Tomasz znalazł się w 2016 roku na liście
New Europe 100 – innowatorów i liderów pozytywnych zmian z krajów Europy ŚrodkowoWschodniej.

Oprócz pracy zawodowej, Tomasz jest aktywnie działającym naukowcem. Uzyskał tytuł
doktora w zakresie wizji maszynowej na École Polytechnique Fédérale de Lausanne w 2014 r.
Jest współautorem wielu publikacji, które ukazały się w renomowanych czasopismach i były
prezentowane na międzynarodowych konferencjach. W swojej karierze pracował w Google,
Qualcommie oraz w Telefónice.
4. Dr Anna Czerwoniec, VitaInSilica (CEO)
Jest założycielką i prezeską bioinformatycznej firmy VitaInSilica Sp. z o.o. wchodzącej w skład
grupy kapitałowej InnoGene SA. Laureatka V edycji konkursu "Sukces Pisany Szminką - Biznes
Woman Roku 2013" w kategorii Debiut. Absolwentka programu TOP 500 Innovators (MNiSW),
dzięki któremu odbyła profesjonalne szkolenia z przedsiębiorczości na Uniwersytecie
Stanforda w USA. Pracuje również na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie im. A.
Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzone przez nią badania związane są głównie z
modelowaniem molekularnym oraz wirtualnymi badaniami przesiewowymi w poszukiwaniu
nowych leków. Swoje zainteresowania naukowe od lat łączy ze sferą biznesu aktywnie
propagując transfer wiedzy. Współpracowała jako doradca z kilkoma startupami przy rozwoju
produktów w oparciu o metodologię Design Thinking. Świat biznesu również zna od strony
inwestorskiej dzięki współpracy z KIC InnoEnergy przy pozyskiwaniu innowacyjnych rojektów
pod inwestycje.
5. Dr inż. Michał Bieniek, Apeiron Synthesis (CEO)
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (2003); studia doktoranckie
odbył w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (IChO PAN) prowadząc badania
naukowe pod opieką prof. dr hab. inż. Karola Greli, eksperta w dziedzinie metatezy olefin.
Współpracował z dużymi koncernami farmaceutycznymi zainteresowanymi zastosowaniem
reakcji metatezy olefin w produkcji związków bilogicznie czynnych (API). Stopień naukowy
doktora uzyskał w 2008 roku i bazując na doświadczeniach wynikających ze współpracy z
firmami farmaceutycznymi założył w 2009 roku firmę Apeiron Synthesis, której działalność
skupia się opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu w oparciu o reakcje
metatezy olefin. Metoda daje praktycznie nieskończone możliwości syntezy nowych związków
chemicznych, a procesy produkcyjne są szybkie, tanie i ekologiczne. Aktualnie jako prezes
zarządu Apeiron Synthesis SA wraz z zespołem naukowym są współautorami 6
międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz ponad 20 artykułów naukowych w dziedzinie
syntezy i zastosowania nowych katalizatorów metatezy olefin.
6. Dr inż. kpt. ż.w. Piotr Wołejsza, Sup4Nav (CEO)
Nawigator z 15 letnim doświadczeniem. Ekspert w dziedzinie systemów wspomagania decyzji.
Autor pracy pt. "Multiagentowy system wspomagania nawigacyjnego procesu decyzyjnego",
która została uznana przez Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą rozprawę doktorską
ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje. Prezes Za rządu spółki
technologicznej Sup4Nav (sup4nav.com), w której z sukcesem komercjalizuje swój doktorat.
Kierownik projektów realizowanych w ramach Horyzontu 2020, NCBiR oraz RPO. Mentor
Przedsiębiorczości na uczelniach oraz w szkołach średnich. Kierownik projektu edukacyjnego
pt. More Entrepreneurial Life at European Schools (meles - project.eu) realizowanego w
ramach ERASMUS+ na Akademii Morskiej w Szczecinie.

7. Przemysław Stanisz – założyciel NorthStar Consulting.
Czternastoletnie doświadczenie w sprzedaży i zarządzaniu. Spędził pięć lat pracując w
sprzedaży bezpośredniej dla korporacji w USA; Szkolił i zarządzał setkami sprzedawców i
marketerów w USA, Polsce, Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, Krajach Bałtyckich, Francji, Wielkiej
Brytanii itp. Współzałożyciel licznych firm i marek działających na rynku europejskim,
pomagających podnosić efektywność sprzedaży i marketingu.
Aktywny w technologiach i społecznościach startupowych w Europie i USA, pracując jako
coach i mentor. Prezenter na wielu wydarzeniach i w wielu organizacjach, łącznie z
Uniwersytetem stanforda poprzez US-Polish Trade Council.
Pracował z wieloma firmami od najmniejszych, jednoosobowych startupów, poprzez Polskie
duże firmy jak PKP czy Dotpay do ogromnych korporacji jak Deutsche Telekom, Cisco, Google,
Lionbridge itp.
8. Tomasz Poniński, inwestor w Orenore VC Fund
Tomasz Poniński transferem technologii i komercjalizacją wynalazków oraz akceleracją
biznesową zajmuje się od 2003 roku, gdy uczestniczył w procesie pozyskania 1 mln Euro od
inwestora prywatnego do projektu “Bl Laboratories” na rozwinięcie technologii. Od 2008 roku
zarządza spółką Orenore, zajmująca się wyszukiwaniem i inwestowaniem w innowacyjne i
perspektywiczne projekty B+R. Tomasz Poniński przeanalizował kilkaset projektów, podjął
decyzje o inwestycji w kilkadziesiąt z nich. Prowadził negocjacje z jednostkami naukowymi,
tworzył podmioty wspólnie z wynalazcami i układał plany badawcze, budżety, strategie
ochrony IP oraz rozwoju spółek i strategii finansowania. Na niektóre z projektów poza
finansowaniem prywatnym pozyskał także finansowanie grantowe z NCBR oraz PARP. Tomasz
Poniński aktywnie był włączony w proces zarządzania projektami, brał udział w poszukiwaniu
inwestorów i negocjacje z nimi. W efekcie tych działań dzisiaj dwie spółki notowane są na
giełdzie (Adiuvo S.A. i AirWayMedix S.A.), obie działające w obszarze wysokich technologii, a
ponad 10 spółek z portfela Orenore zostało sprzedanych.
9. Wiesława Serkowska, Właścicielka Coachway Partners
Ekspert w obszarze rozwoju przywództwa i organizacji, doświadczony trener i coach
najwyższej kadry kierowniczej.
Od 1996 roku prowadzi programy rozwoju przywództwa dla liderów polskich i
międzynarodowych firm. Przez wiele lat była związana z firmą doradczo-szkoleniową
AchieveGlobal (w Polsce działającą w ramach UBD Group), gdzie uzyskała certyfikaty
trenerskie dwóch amerykańskich firm (ZengerMiller i Learning International).
Jest aktywnie zaangażowana w rozwój i profesjonalizację branży coachingowej w Polsce.
Współtworzyła Izbę Coachingu oraz Polskie Towarzystwo Superwizji Coachingu, (którego
obecnie jest wiceprezesem).
Absolwentka dwóch kierunków studiów: Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz
Psychologii
SWPS. Certyfikowany nauczyciel praktyki Mindfulness. Jej pasją jest
wprowadzanie podejścia mindfulness do biznesu w obszarze przywództwa, pobudzania
innowacyjności oraz budowania relacji.

10. Agnieszka Rajczuk Szczepańska, Właścicielka Coachway Partners
Konsultant - ekspert w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju przywództwa i
organizacji. Menedżer, trener, asesor.
Jest doświadczonym executive menedżerem, specjalizującym się w strategicznym zarządzaniu
zasobami ludzkimi. Uruchamiała, nadzorowała i zarządzała projektami, które miały na celu
zbudowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze ZZL oraz wprowadzenie zmian w całej
organizacji, służących jej rozwoju i budowaniu wartości firmy.
Od 1995 współpracowała z różnorodnymi organizacjami, zarówno o rozproszonej strukturze
wielooddziałowej oraz grupach spółek, m.in. Grupa Impel, czy Polski Holding Obronny gdzie
odpowiadała za obszar HR w całej grupie.
Od 2012r. Właścicielka COACHWAY PARTNERS, realizuje warsztaty, sesje assesment &
development centre oraz projekty doradcze z zakresu rozwoju przywództwa i organizacji.
Absolwentka psychologii organizacji i zarzadzania, studiów podyplomowych w zakresie
zarządzania kadrami i prawa pracy. Obecnie w trakcie rozwoju kompetencji w Szkole Team
Coachingu, realizowanej przez HPR Group.
11. Bart Romanow, Lead Solutions (CEO)(Norwegia) (team management, team assessment).
Fellow at Oxford Leadership Academy (OLA). Senior in Oxford Research. Associate Certified
Coach by International Coach Federation. Delivering solutions in leadership training,
coaching, project management as well as social and economic research projects.
In alliance with Oxford Research, Bart works with management consulting, organisational
change and innovation management on national and international arena.
Business coach working for European Commission's CoachCom2020 programme, delivering
innovation business coaching services to highly innovative companies across EU.
Over the last 7 years Bart has established the International Projects Department at Oxford
Research from scratch. Starting with no leads, today serving top international clients such as
the European Commission, OECD and the Nordic Council of Ministers.
Bart was engaged in policy consultations and impact assessment of European research policy
for key enabling technologies (KET). Project manager and author of different strategic studies
and projects for European Commission, dedicated to SME and companies growth, especially
within industrial technologies. Examples include "Strategy and roadmapping for Industrial
Technologies", "Technology and market perspectives for future Value Added Materials" or
"Evaluation of SME participation in Framework Programme 7", all prepared in the framework
of establishing Horizon 2020 programme.
Between 1999 and 2008 he was working with training and consulting for entrepreneurs and
local communities in Poland, Georgia, Croatia, Serbia, delivering a set of consulting, strategic
planning and training projects.
12. Dr inż. Katarzyna Sawicz-Kryniger, InnovaLab (CEO)
13. Marek Antoniuk, RiftCat (CEO)
14. Krzysztof Matuk, Imago3D (CEO)

