
  

 

 

 

 
 

Podpisanie II Porozumień na rzecz 

Inteligentnych Specjalizacji Pomorza  
 

 

Data:   25 stycznia 2019 roku 

Godzina:  10:00 – 13:00  

Miejsce:  Sala „Polskie Niebo”, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
ul. Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk 

 

 

Program wydarzenia 
 

 

 

10.00 - 10.15 Przywitanie gości oraz otwarcie uroczystości 
 Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego 
 
10.15 - 10.40 Uroczyste podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji 

Pomorza 
 Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego  
 Ryszard Świlski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego 
 Przedstawiciele czterech Rad Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 
  
10.40 - 11.10 Kierunki rozwoju i wsparcia inteligentnych specjalizacji z perspektywy 

Komisji Europejskiej w nowym okresie finansowania 2021-2027 
 Marek Przeor, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja 

Europejska 
 
11.10  - 11.30 Inteligentne Specjalizacje Pomorza – dotychczasowe rezultaty i dalsze 

działania 
 Karolina Lipińska, Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego  
 
11.30  - 12.15 Virtual Power Teams – how to deliver projects faster, reduce cost and 

develop your Organization for the Future!” 
  Peter Ivanov 
  
12.15 - 13.00 Podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 

Podpisanie Porozumień z pozostałymi Sygnatariuszami 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Peter Ivanov urodził się w Bułgarii, ukończył matematykę 

i jest menedżerem, przedsiębiorcą oraz ekspertem z ponad 

20-letnim doświadczeniem na arenie międzynarodowej. 

Jest wielokrotnie nagradzanym liderem, który przewodził 

licznymi zespołami oraz autorem wielu publikacji 

o zarządzaniu.   

Ivanov opracował innowacyjny system prowadzenia 

zespołów – „Virtual Power Teams”, mający szczególnie 

zastosowanie w dużych i globalnych projektach, ale także 

w codziennej praktyce kierowników, menadżerów 

średniego i wyższego szczebla oraz przedsiębiorców. Z jego usług skorzystały firmy m.in. z branż 

FMCG, motoryzacyjnej czy górniczej, takie jak Adecco, BASF, Lufthansa, IKEA, Danone, IIBA, E.ON, 

Nemak, British American Tobacco czy Nordakademie. 

Skuteczna praca zespołowa leży u podstaw prawie wszystkich przedsięwzięć, a wirtualne zespoły, 

których członkowie pracują zdalnie i samodzielnie stają się codziennością. Globalizacja 

i transformacja cyfrowa przyniosły nowe wyzwania w zakresie przywództwa i komunikacji. 

Zespoły i projekty są zdecentralizowane, zwykle przekraczają granice międzynarodowe, strefy 

czasowe i granice kulturowe. Prowadzenie takich zespołów wymaga specyficznej wiedzy, w tym 

wyboru wykwalifikowanych ekspertów, platform wirtualnych oraz sposobu organizacji 

i wspierania zespołu. 

Ivanov objaśnia, na czym polega skuteczne kierowanie grupą niezależnych specjalistów i jak 

najefektywniej osiągnąć cel. Porusza tematy mogące sprawiać problemy nie tylko początkującym 

menedżerom: Jak pogodzić ze sobą wyraziste osobistości wybitnych specjalistów? Jak sprawnie 

koordynować pracę zespołu, którego członkowie pracują niemal całkowicie niezależnie od siebie? 

Jaka jest w tym wszystkim rola lidera? Jak szybciej realizować projekty, obniżać koszty i rozwijać 

swoją organizację ? 

Więcej informacji: http://www.peter-ivanov.com/ 
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