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Igor Szlaski, Właściciel, 
Prezes Zarządu Reganta 
Szlascy Sp.j. 
Od 7 lat z sukcesami pro-
wadzi wysokotechnologi -
czną spółkę produkcyjną 
działającą w obszarze dru-
ku fleksograficznego, która 
zatrudnia ponad 70 osób. 
Przygodę z branżą drukar-
ską rozpoczął od… zakupu 
napoju gazowanego, które-
go etykieta zainspirowała 
go do spróbowania swoich 
sił właśnie w sektorze pro-
dukcyjnym. Jest absolwen-
tem ekonomii w Szkole 

Głównej Handlowej w War-
szawie i na Uniwersytecie 
Łódzkim. Oprócz nauki za-
wsze angażował się w ak-
tywność organizacji stu-
denckich oraz w inicjatywy 
na rzecz rozwoju Łodzi.  

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

 

Bartłomiej Zgorzelski,  
Założyciel i dyrektor zarzą-
dzający BZB Projekt Biuro 
Zarządzania w Budownic-
twie – największej w woj. 
łódzkim, wielobranżowej 
pracowni projektowej. 
Zaangażowany w procesy 
projektowania i budowy: 
Nowego Centrum Łodzi 
(dworzec Łódź Fabryczna, 
Brama Miasta, Rynek Ko-
bro), rewitalizacji obszaro-
wej Łodzi (m.in. Włókienni-
cza, Mielczarskiego), tune-
lu średnicowego i łódzkich 

osiedli mieszkaniowych 
(m.in. Fuzja i Zenit).  
Orędownik zrównoważo-
nego rozwoju obszarów 
miejskich, powrotu życia 
do centrów miast. 

 MIKR I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 

Dominik Lewandowski, 
Doradca Zarządu ds. roz-
woju Esse Health Sp. z o.o.  
Esse Health to podmiot 
medyczny działający pod  
nazwą Esse dla zdrowia, 
ma swoje oddziały w kliku 
miastach w Polsce. Przyj-
muje pacjentów w nowo-
czesnych gabinetach i stre-
fach fizjoterapii oferując 
konsultacje lekarskie oraz 
świadczenia z zakresu re-
habilitacji i fizjoterapii, 
a także zabiegi operacyjne 
z zakresu ortopedii. W cią -
gu roku Esse dla zdrowia 

stało się partnerem me-
dycznym wielu klubów 
sportowych w tym Polonii 
Warszawa, Wisły Płock 
i ŁKS Łódź. Firma wspiera 
również mniejsze kluby 
sportowe i akademie. 

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 

Konrad Kołodziejski, Dy-
rektor Zarządzający 
Schomburg-Polska.  
Absolwent Wydziału Orga-
nizacji i Zarządzania Poli-
techniki Łódzkiej i Uniwer-
sytetu Technicznego 
w Dortmundzie. Grupa 
Schomburg od ponad  
80 lat znana jest jako  
dostawca specjalistycznej 
chemii budowlanej. W Pol-
sce działa od 30 lat. Rok 
2021 był jednym z najbar-
dziej udanych od początku 
działalności spółki Schom-
burg w Polsce. Do sukce-
sów dyrektora spółki nale-

ży zaliczyć dynamiczny 
wzrost sprzedaży flago-
wych produktów oraz prze-
kroczenie zakładanego po-
ziomu rentowności.  
Konrad Kołodziejski jest mi-
łośnikiem narciarstwa al-
pejskiego i motoryzacji. 

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 

Michał Kośka,  
Dyrektor Generalny  
Panta Plast  
Sp. z o.o. 
Absolwent Zarządzania 
na wydziale Ekonomii Uni-
wersytetu Łódzkiego.  
Z firmą Panta Plast związa-
ny od 2002 r. Zaczynał  
jako pracownik działu  
zakupów krajowych, by na-
stępnie zostać menedże-
rem działu zakupów krajo-
wych i importu. W 2011 r. 
awansował na funkcję  
Dyrektora Generalnego, 
którą pełni do dziś.  

Dodatkowo w latach  
2012 - 2019 był wicepreze-
sem Izby Przedsiębiorców 
Branży Biurowo Szkolnej 
w Warszawie.  
Mąż z 21-letnim stażem i oj-
ciec dwóch synów.  

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

 

Marek Spiżewski  
– od 2008 r. prowadzi wła-
sną firmę w branży BHP.   
 Absolwent wielu specjali-
stycznych kursów w dziedzi-
nie BHP. Opracował własny 
system Zarządzania Bezpie-
czeństwem i Higieną Pracy 
zgodny z ISO 45000 dla 
sektora MŚP. Wraz z klienta-
mi zdobywał nagrody Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, ta-
kie jak „Bezpieczna Budowa” 
i „Pracodawca Organizator 
Pracy Bezpiecznej” (I miej-
sce na  szczeblu ogólnopol-

skim). Członek Zarządu Klu-
bu - 500 Łódź. Były Prze-
wodniczący Rady i Członek 
Zarządu Łódzkiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej obec-
nie członek Rady ŁIPH.

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 

Mateusz Lipski, założyciel 
łódzkiej agencji kreatyw-
nej Progressivo, związany 
z branżą marketingu nie-
przerwanie od 2001 r.  
Doświadczenie zdobywał 
realizując projekty dla czo-
łowych marek spożyw-
czych, farmaceutycznych, 
modowych oraz sektora 
bankowego. Kreatywnie 
wspiera i angażuje się 
w kampanie społeczne, 
promocję imprez oraz in-
stytucji kultury. Twórca ma-
rek, strategii komunikacji, 
sloganów i haseł reklamo-

wych, które trwale zapisały 
się w świadomości maso-
wej. Miłośnik kultury oraz 
języków Słowian bałkań-
skich. Wielki pasjonat wzor-
nictwa użytkowego, archi-
tektury i motoryzacji. 

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 
 

Sylwester Pawęta, Dyrek-
tor Operacyjny/Prokurent  
w firmie Hart-Tech Sp. 
z o.o.  
Hart-Tech to nowoczesna 
hartownia usługowa świad-
cząca usługi obróbki ciepl-
nej i cieplno-chemicznej 
elementów stalowych i alu-
miniowych. Sylwester Pa-
węta to praktyk z pasją do  
nauki i wdrażania nowych 
technologii do zastosowań 
przemysłowych. Działal-
ność biznesową łączy z pra -
cą dydaktyczną, przekazu-
jąc studentom Politechniki 
Łódzkiej praktyczne do-

świadczenia w zarządzaniu 
firmą. Laureat programu Li-
der organizowanego w  
2021 r. przez MEN i NCBiR, 
który sfinansuje prace ze-
społu badawczego składa-
jącego się z młodych pra-
cowników PŁ i Hart-Tech. 

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 

Anna Nadolska, Prezes 
i dyrektor ds. ekonomicz-
no-finansowych Kancelarii 
Podatkowej Biegłego Re-
widenta JAWN-E Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zgierzu. 
Zajmuje się bieżącym pro-
wadzeniem firmy, koordyno-
waniem i nadzorowaniem 
głównych jej zadań oraz fi-
nansów, a także kieruje ze-
społem pracowników. Ab-
solwentka Uniwersytetu 
Łódzkiego, gdzie studiowała  
rachunkowość, a następnie 
zarządzanie firmą. Ukończy-
ła też podyplomowo ra-

chunkowość. Firma, którą 
zarządza, powstała w 1992 r., 
zajmuje się kompleksową 
obsługą spółek prawa han-
dlowego i cywilnego, a tak-
że jednoosobowych działal-
ności gospodarczych. 

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 

Janusz Żmijewski,  
Prezes Zarządu Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Rojna” 
w Łodzi . 
Ukończył studia na Wydzia-
le Chemicznym Politechni-
ki Łódzkiej. W latach  
1974 - 2000 pracował 
na różnych stanowiskach 
w łódzkich przedsiębior-
stwach branży skórzanej. 
W latach 2000 - 2007 był 
zarządcą komisarycznym 
i likwidatorem w przedsię-
biorstwach państwowych 
w Łodzi i woj. łódzkim.  

W latach 2007 - 2017  pra-
cował na stanowisku Głów-
nego Specjalisty ds. Ope-
racyjnych. Od 2017 r. jest 
prezesem SM „Rojna” 
w Łodzi.

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 

Zbigniew Dobrynin, zarzą-
dzający firmami Alerta.pl 
i Sempre Nieruchomości.   
Absolwent Wydziału Orga-
nizacji i Zarządzania Poli-
techniki Łódzkiej. Jako me-
nedżer do każdego czło-
wieka podchodzi indywi-
dualnie, wykorzystuje jego 
potencjał i pomaga w osią-
gnięciu sukcesu. Od  2009 r. 
z powodzeniem prowadzi 
biznes oparty na wartoś -
ciach.  Sukces Sempre Nie-
ruchomości buduje na wy-
trwałej i stabilnej pracy ze-
społu zaangażowanych lu-

dzi. Indywidualne podej-
ście do klienta i nierucho-
mości powoduje, że z tygo-
dnia na tydzień coraz wię-
cej osób przekazuje firmie 
w pośrednictwo swoje nie-
ruchomości.

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

Łukasz Koprowski, Dyrek-
tor Biura PwC w Łodzi, 
PWC PricewaterhouseCo-
opers Polska Sp. z o.o. Au-
dyt Sp. k. 
Z firmą doradczo-audytorską 
PwC związany od 2000 r. 
Do 2010 r. pracował w biu-
rach PwC w Poznaniu, Ha-
nowerze i Katowicach. W la-
tach 2010-2012  objął stano-
wisko głównego księgowe-
go i następnie dyrektora fi-
nansowego w jednej z klu-
czowych spółek należących 
do  mBanku. W 2012 r.  wró-
cił do PwC i od tego roku 
zarządza Biurem PwC w Ło-

dzi. Jest ekspertem w zakre-
sie badania sprawozdań fi-
nansowych jednostkowych 
i skonsolidowanych, sporzą-
dzonych według polskich 
i międzynarodowych prze-
pisów, dot. spółek polskich 
i niemieckich. 

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 


