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Zdzisław Białowąs 
Dyrektor ZOZ MSWiA w Rzeszowie 

Zwolennik informatyzacji jednostek ochrony zdrowia. Od wielu lat z sukcesami zarządza Szpitalem MSWiA w Rzeszowie – najlepiej 
skomputeryzowanym szpitalem zarówno w województwie jak i w resorcie. O jego skuteczności w zarządzaniu oraz znajomości metod 
i narzędzi podnoszenia efektywności szpitali świadczą liczne tytuły zdobyte w ostatnim czasie przez ZOZ MSWiA w Rzeszowie, tj. Gazela 
Biznesu 2010, Gepard Biznesu 2010, Diament Forbesa 2011. To ogromne wyróżnienie dla publicznego szpitala, nagrody te przyznawane 
są bowiem najlepiej zarządzanym przedsiębiorstwom, które dynamicznie zwiększają swoją wartośd. 

 

Dr Marcin Kautsch 
Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellooskiego 

Zajmuje się zarządzaniem strategicznym, procesami przekształceo, restrukturyzacji i oceną zakładów opieki zdrowotnej, rynkiem 
prywatnej opieki zdrowotnej oraz badaniami w zakresie zarządzania opieką zdrowotną. Konsultant i trener w dziedzinie zarządzania 
w ochronie zdrowia, brał udział w programach międzynarodowych finansowanych przez Bank Światowy, PHARE, TEMPUS, Harvard 
& Jagiellonian Consortium for Health, Leonardo da Vinci, Komisję Europejską oraz programach krajowych o charakterze szkoleniowym 
i doradczym. Ekspert oceniający w Sixth Framework Programme. Autor i współautor programów badawczych, publikacji w prasie 
naukowej i popularnej, książek, a także ekspertyz na temat zarządzania w ochronie zdrowia. 

 

Bogdan Michałek 
Prezes Zarządu BMM Sp. Z o.o., Wiceprezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka 

Od 1995 roku zarządza firmą BMM. Trzy lata później w 1998 rozpoczyna przygodę z rachunkiem kosztów oraz controllingiem 
w szpitalach i przedsiębiorstwach. Wynikiem tych zainteresowao jest wdrożenie przez BMM Sp. z o.o. oprogramowania 
wspomagającego zarządzanie w ponad 100 szpitalach oraz przedsiębiorstwach południowej i wschodniej Polski. Kieruje pracami zespołu 
tworzącego i wdrażającego narzędzia informatyczne do analiz ekonomicznych szpitali oraz controllingu w przedsiębiorstwach. 
Opracowywał, a także koordynował projekty szkoleniowe z tematyki controllingu i rachunkowości zarządczej. W ramach tych 
przedsięwzięd firma BMM przeszkoliła ponad 1000 osób z zakresu controllingu, rachunkowości zarządczej oraz zarządzania projektami. 

 

Sławomir Miklicz 
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 

Z wykształcenia prawnik. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.  W latach 2002 - 2006 zasiadał 
w Radzie Miasta Sanoka. Od 2006 roku pełni funkcję Radnego Województwa Podkarpackiego. W trakcie III kadencji Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego przewodniczył także Radnym Klubu Platformy Obywatelskiej. Obecnie Członek Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, członek Komisji: Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej; Gospodarki 
i Infrastruktury. 

 

Krystyna Skowrooska 
Poseł na Sejm RP, Członek Sejmowej Komisji Zdrowia 

Ukooczyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (filii w Rzeszowie). W latach 1998–2001 
pełniła funkcję członka zarządu powiatu mieleckiego. Od 2001 sprawuje mandat poselski z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu 
rzeszowskim. W Sejmie VI kadencji pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych oraz jest członkiem Komisji 
Zdrowia. 

 

Krzysztof Wróbel 
Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału NFZ w Rzeszowie ds. Finansowych 

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, specjalnośd silniki lotnicze, a także podyplomowych studiów na Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, specjalnośd bankowośd. W latach 1978-89 konstruktor WSK Rzeszów. W okresie od 1989-98 prezes zarządu Młodzieżowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec w Rzeszowie. Od 1998 r. do marca 2010 pracownik PKO BP S.A. w Rzeszowie początkowo na 
funkcji zastępcy dyrektora ds. zaplecza, potem finansów, a przez ostatnie osiem lat dyrektora oddziału. W latach 1994-98 był radnym 
miasta Rzeszowa. 
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