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Anna Białk-Wolf
dr Anna Białk-Wolf - współzałożycielka i Prezeska Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki
Medycznej. Skutecznie łączy doświadczenia z wieloletniej pracy dydaktycznej i
aktywność na polu naukowym z działaniami praktycznymi, przyczyniając się do
aktywizacji placówek medycznych na rynku międzynarodowym. Intensywnie
współpracuje z wieloma międzynarodowymi ekspertami turystyki medycznej. Autorka
licznych publikacji, analiz i opracowań z tego zakresu. W ostatnich latach pełniła
funkcję ekspertki z ramienia Polskiej Organizacji Turystycznej na międzynarodowych
targach turystycznych promując polską ofertę turystyki medycznej. Współzałożycielka
Fundacji PROTURMED zajmującej się inicjowaniem współpracy placówek medycznych
na rzecz promocji na rynkach zagranicznych.

Gabriela Lenarczyk
Prawnik z kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy, specjalizująca się w sprawach z
zakresu błędów medycznych, absolwentka WPiA UJ oraz London School of Economics.
Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Aktywnie
uczestniczy w działalności organizacji American Association for Justice oraz grupy
Young Lawyers działającej w ramach organizacji Pan-European Organisation of
Personal Injury Lawyers.

Mariusz Arent
Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej, Blue Progress. Współzałożycie IBiRTM.
Absolwent socjologii oraz prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Wykłada organizację i
zarządzenie turystyką zdrowotną na wyższej uczelni. Współpracuje z Polską
Organizacją Turystyczną w zakresie realizacji programu promocji usług
prozdrowotnych. Bloger - publikuje na portalu Turystyka-medyczna.com. Prowadzi
agencję marketingu medycznego Blue Progress.

Bartłomiej Walas
Doktor nauk kf. Ukończył także studia podyplomowe w Instytucie Studiów Wyższych
nad Turystyką- IREST na Sorbonie. Specjalista w zakresie polityki turystycznej i
marketingu turystycznego. Doświadczenie zawodowe w zakresie
dydaktyczno-naukowym zdobywał w AWF w Krakowie, Wyższej Szkole Hotelarstwa,
Gastronomii i Turystyki w Warszawie oraz aktualnie w Wyższej Szkole Turystyki i
Ekologii w Suchej Beskidzkiej, w której sprawuje aktualnie funkcję dziekana Wydziału
Turystyki i Rekreacji. Jest także koordynatorem ds. projektów strategicznych w
Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. W latach 1996-2008 dyrektor
Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu. W latach 2008-2017 wiceprezes
Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest autorem między innymi strategii marketingowej
Polski w sferze turystyki na lata 2008-2011 oraz lata 2012-2020, strategii marki
Polish Prestige Hotels&Resorts czy diagnozy stanu turystyki w Warszawie. Wydał 7
książek i w dorobku posiada 60 artykułόw naukowych i 27 strategii i analiz,
wykonywanych na zleceniem administracji rządowej i samorządowej oraz sektora
prywatnego. Posiada odznaczenia polskie i francuskie. Prelegent i analityk rynku
turystycznego. Posiada odznaczenia polskie i francuskie.

Katarzyna Gądek
Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od
1997 roku, w strukturach Urzędu Miasta Krakowa zajmuje się obszarem turystyki i
promocji. Obecnie zastępca dyrektora ds. turystyki w Wydziale ds. Turystyki UMK.
Współtwórczyni Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006-13 oraz
Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020. W ramach
wykonywanych obowiązków koordynuje prace związane z realizacją dokumentów
strategicznych dotyczących turystyki w Krakowie oraz realizuje działania związane z
marketingiem turystycznym miasta. Posiada doświadczenie w realizacji kampanii
promocyjnych Krakowa oraz projektów finansowanych ze środków UE z zakresu
turystyki. Współpracuje z turystycznym samorządem gospodarczym w Krakowie oraz
stowarzyszeniami turystycznymi. Członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VI
oraz VII kadencji, członek zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Zastępca
Przewodniczącego Związku Gmin Jurajskich, oddelegowana do prac Komisji Turystyki,
Kultury Fizycznej i Sportu Związku Miast Polskich.

Paweł Wisz

Lek. med. Paweł Wisz jest jednym z najlepszych w Europie specjalistów z zakresu
urologii robotycznej. Doświadczenia zdobywał między innymi w Klinice Urologii w
Leverkusen w Niemczech. Następnie pracował w Belgii w najlepszym centrum
robotyki w Europie, jak również jest jednym z siedmiu urologów na świecie, którzy
odbyli pełne szkolenie u boku mistrza tej dziedziny prof. Alexandre Mottrie. Zdobywał
umiejętności także pod kierownictwem amerykańskiego mistrza robotycznej
prostatektomii prof. Patela. Paweł Wisz jest jedynym polskim międzynarodowym
trenerem robotyki chirurgicznej w ośrodku ORSI ACADEMY, największym na świecie
poza USA centrum szkoleniowym w chirurgii robotycznej.

Monika Dyląg - Sajór
Manager z wieloletnim doświadczeniem w obszarach związanych z międzynarodową
komunikacją i promocją. Karierę zawodową rozpoczęła w Polskiej Agencji Inwestycji
Zagranicznych, gdzie kierowała Departamentem Promocji Gospodarczej. W Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nadzorowała promocję programów wsparcia dla
przedsiębiorców. W 2015r. na EXPO w Mediolanie koordynowała program komunikacji
Pawilonu Polski oraz rozliczenie projektu. Na EXPO w Astanie w 2017r. była Zastępcą
Komisarza Generalnego i nadzorowała całość prac projektowych. Obecnie, jako
Zastępca Komisarza Generalnego, kieruje w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie udziału Polski w Wystawie Światowej
EXPO 2020 w Dubaju. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na
kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Polsko –
Francuskiego Programu Studiów Europejskich SGH – SCIENCE PO na kierunku
Komunikowanie.

Karina Przybyło-Kisielewska
mgr Karina Przybyło-Kisielewska - Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej KRĄG
TURYSTYKI ZDROWOTNEJ, manager z 20- to letnim doświadczeniem w branży
hotelarsko-turystycznej. Zarządzająca obiektem hotelowym posiadającym status
Sanatorium – Bristol****Art&Medical SPA w Busku Zdroju. Ukończone kierunkowe
studia podyplomowe w zakresie: zarządzanie hotelami Wellness&Spa (2010),
zarządzanie w służbie zdrowia (2018). Doradca i wykładowca w Krakowskiej Szkole
Restauratorów w zakresie manager hotelu, manager gastronomii, opracowanie
strategii otwierania i wprowadzania obiektów hotelowych na rynek . Prelegent na
międzynarodowych konferencjach w zakresie turystyki medycznej: Kijów (2017)
Lwów (2017, 2018), Morshyn (2019). Współorganizator misji przyjazdowych dla
lekarzy, touroperatorów, dziennikarzy z zagranicznych rynków: norweskiego,

amerykańskiego, rosyjskiego, ukraińskiego. Zastępca kierownika badań w zespole
projektu B+R „ Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem wody siarczkowej w
terapii redukcji masy ciała„ – finansowanym ze środków UE.

Piotr Pniejnia-Olszyński
Radca w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ (spec. ds. rynków Bliskiego
Wschodu oraz Australii i Nowej Zelandii). Absolwent Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej (IX Promocja). Mgr. Kulturoznastwa na wydziale Literatury i Filozofii
Uniwersytetu w Bolonii oraz absolwent Instytutu Komunikowania Masowego w
Bolonii. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych od 2007 r. pracował m.in. w Dep.
Polityki Bezpieczeństwa oraz Dep. Systemu Narodów Zjednoczonych. Pełnił funkcje
Konsula RP oraz zastępcy ambasadora na placówkach w San Jose (Kostaryka), w
Meksyku (Meksyk) oraz w Nairobi (Kenia). Znajomość języków: angielski, włoski,
francuski i hiszpański.

Marlena Wysocka
Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych KUL i filologię angielską. Pracowała
jako nauczyciel i wychowawca, również we Francji, USA oraz misjonarka w
Kamerunie. Ostatnio jako I Sekretarz Ambasady RP w RPA, Wydział Promocji Handlu i
Inwestycji, zajmowała się rozwojem współpracy gospodarczej miedzy krajami Afryki
Subsaharyjskiej i Polską. Współpraca obejmowała np. RPA, Angolę, Botswanę,
Namibię, Mozambik, Zambię, Zimbabwe. Obecnie prowadzi działalność i pracuje jako
konsultant we współpracy z Neurochirurgią szpitala św. Wojciecha w Poznaniu, gdzie
najpierw zajmowała się zbudowaniem systemu obsługi pacjentów zagranicznych, a
obecnie skupia się na działaniach promocyjnych i współpracy z firmami
produkującymi sprzęt medyczny.

Tomasz Popławski

Partner zarządzający w Ingressus - agencji marketingowej. Po ukończeniu studiów
magisterskich z marketingu postanowił opuścić Polskę i wybrać się do Stanów
Zjednoczonych. Specjalizuje się w etnicznym rynku medialnym w USA z głównym
nastawieniem na rynek polonijny. Jest z nim związany zawodowo ponad 15 lat.
Zapewnia firmom i klientom indywidualnym pełną i kompleksową obsługę w
obszarach sprzedaży, marketingu medialnego i PR. Przez lata pracy w społeczności
polsko-amerykańskiej, od stanowiska Sales Account Executive do Sales Manager
największej polskiej sieci medialnej w Stanach Zjednoczonych, zdobył ogromne
doświadczenie oraz wiedzę o charakterze i specyfice funkcjonowania firm oraz
organizacji w ramach tego konkretnego rynku etnicznego. Dodatkowo pracuje przy
organizacji i promocji wielu wydarzeń kulturalno - rozrywkowych dla Polaków
mieszkających w okolicach Chicago, takich jak Taste of Polonia, 60mln Congress,
PACC, Soccer Legends Cup. Poprowadził i zorganizował dwie „Misje studyjne” do
Polski organizowane przez Polską Organizację Turystyczną dotyczące promocji
turystyki medycznej w Polsce, które zaowocowały rozwojem tego tematu w USA.

Barbara Werchowiecka-Rusinek
Prezes zarządu Radiology Therapeutic Center Poland, spółki zarządzającej Centrum
Radioterapii Amethyst w Krakowie.Absolwentka Wydziału Bankowości i Finansów
Akademii Ekonomicznej w Krakowie i International School of Banking Stockholm
University. Jest doświadczonym menedżerem działającym od wielu lat w branży
niepublicznej medycyny.Od 2011 roku współpracuje z siecią Amethyst, która zajmuje
się terapią onkologiczną w krajach europejskich. Barbara Werchowiecka-Rusinek
koordynowała utworzenie polskiej spółki należącej do grupy Amethyst oraz budowę i
uruchomienie Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie. Obecnie placówka leczy
rocznie 3 000 pacjentów, zatrudnia doświadczony personel medyczny i stanowi
ważny punkt na medycznej mapie Małopolski.

Krzysztof Macha
Ekspert Pracodawców RP, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali
Prywatnych. Dyrektor OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii. Współzałożyciel
Fundacji Okuliści dla Afryki. Jest publicystą branżowym (m.in „Healthcare
Management Magazine”, „Czasopismo OSOZ”.) Centrum, którym zarządza jest
liderem zawansowanych technologii medycznych w obszarze okulistyki i optometrii.
Realizuje społeczne kampanie profilaktyczno-edukacyjne w zakresie zdrowia oczu w
Polsce oraz za granicą.

Krzysztof Tomaszewski
dr hab. n. med. Krzysztof Tomaszewski prof. nadzw. Profesor nadzwyczajny i
kierownik Katedry Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Krakowskiej Akademii im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu).
Pracuje również jako wykładowca z zakresu ortopedii w University of Edinburgh oraz
Royal College of Surgeons of Edinburgh. Klinicznie specjalizuje się w leczeniu
zachowawczym i chirurgicznym schorzeń kończyny górnej i dolnej, leczeniu
zachowawczym schorzeń kręgosłupa oraz rehabilitacji schorzeń narządu ruchu.
Wykonuje również pełną diagnostykę ultrasonograficzną narządu ruchu (stawy,
ścięgna, więzadła, mięśnie).Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum w Krakowie (Wydział Lekarski), University of Edinburgh (College of Medicine
and Veterinary Medicine; MSc oraz ChM T&O), Krakowskiej Szkoły Biznesu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MBA ze specjalizacją w zarządzaniu
ochroną zdrowia) oraz Clark University (Massachusetts, USA).Przebywał na
stypendiach m. in. w University of Oxford, University of Cambridge, University of
Dublin Trinity College oraz University of San Diego School of Medicine. Autor i
współautor ponad 230 artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych
czasopismach oraz ponad 130 referatów zjazdowych prezentowanych w Polsce i za
granicą.Swoją pracę w dziedzinie ortopedii postrzega nie tylko jako możliwość
przywrócenia sprawności Pacjentom, ale również jako okazję do poprawy ich
komfortu i jakości życia.
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