Witold Witowski
Koński Jar 10/68, 02-785 Warszawa
witold.witowski@interia.pl
tel: +48 889648394
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1. Nazwisko: Witowski
2. Imię: Witold
3. Data urodzenia: 29.06.1964
4. Wykształcenie:
Instytucja, Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok)
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
„ORGMASZ” styczeń 2003
Międzynarodowa Szkoła Jakości UNIDO maj 2001
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
„ORGMASZ” Międzynarodowe Studium Doktoranckie
z Zakresu Zarządzania październik 1997 - wrzesień 1998
Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniki Precyzyjnej 1985 – 1991

Uzyskane stopnie lub dyplomy:
Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu
Świadectwo ukończenia III Edycji MSJ
trzyletnie
studia
realizowane
w
indywidualnym

toku

mgr inż. (specjalność: mechanika – urządzenia i
aparatura precyzyjna )

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, Międzynarodowej szkoły Jakośći
UNIDO,doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu.
Przez wiele lat zawodowo związany z przemysłem medycznym i precyzyjnym (technolog, konstruktor,
główny konstruktor).
Specjalista z zakresu transferu technologii (m.in. w programach PHARE – 1996 – 2000), ekspert
międzynarodowej sieci doradczej TAIEX, ekspert UNIDO ds. transferu technologii, ekspert Innovative Relay
Center.
• Urzędnik Mianowany Służby Cywilnej (II),
• Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (2004 – 2007)
• Irregularity Officer (2005 – 2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)
• członek komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na atestatorów zamówień sektorowych (UZP)
• wpis na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (Ministerstwo Skarbu, 2006)
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach magisterskich
i podyplomowych
• promotor licznych prac dyplomowych
• opiekun naukowy prac zaliczeniowych w ramach szkoleń do Służby Cywilnej
• autorskie programy wykładów na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania projektami unijnymi (m.in.
Zarządzanie jakością w Cyklu Zarządzania Projektem (PCM),
• zarządzanie programami i projektami finansowanymi ze środków publicznych, w tym UE;
• zarządzanie projektami badawczymi i rozwojowymi finansowanymi ze środków publicznych;
• kierowanie zespołami ludzkimi;
• organizacja i kierowania strukturami sieciowymi (sieci i klastery).
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5. Kluczowe kwalifikacje:
Doświadczenie w nadzorze, kierowaniu i wdrożeniu projektów o łącznej wartości ponad 2,2 mld €
•

16 lat doświadczenia we wdrażaniu projektów finansowanych ze środków UE

•

8 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w administracji centralnej (2002 – 2006 Naczelnik
Wydziału (koordynacja tzw. Służb PAO w programach PHARE);

2006 – 2009 – Dyrektor

Departamentu/Dyrektor Instytucji Wdrażającej SPO – RZL w MEN; Z-ca Dyrektora Instytucji
Pośredniczącej POKL w MEN
•

Doświadczenie w kierowaniu JBR (2009 – 2010 – Z-ca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych, od
stycznia 2010 r. – Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ)

•

Doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi (stanowiska kierownicze w latach 1991 –
2002, V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Skarbu Państwa PZL - WOLA)

•

16 lat doświadczenia we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego

•

14 lat doświadczeń w organizowaniu i realizacji projektów badawczych

•

16 lat doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO)

•

15 lat doświadczenia w we współpracy z tzw. otoczeniem biznesu
a) Wiedza i doświadczenie w zakresie programowania rozwoju regionalnego
b) Doświadczenie w identyfikacji i ewaluacji czynników wzrostu konkurencyjności regionu
c) Szczegółowa wiedza i doświadczenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
i zagadnień konstrukcji i technologii;
d) Doświadczenie w zarządzaniu organizacjami z tzw. otoczenia biznesu
e) Praktyka na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych;
f) Praktyczna znajomość zasad funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw;
g) Znajomość zasad funkcjonowania instytucji z otoczenia biznesu (w latach 1997 2000 udział
w pracach zespołu zajmującego się tworzeniem i rozwojem ogólnopolskiej sieci instytucji
wspierających sektor MSP – Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
h) Doświadczenie w realizacji Programów PHARE:
- STEP I; STEP II; STEP IFE (programy ukierunkowane na rozwój sektora małych i średnich
przedsiębiorstw)
- ODBUDOWA (usuwanie skutków powodzi ’97), audytor wewnętrzny (audit dokumentowy ok. 3 tys.
projektów o łącznej wartości ponad 65 milionów euro)
- TOURIN III (Fundusz Dotacji Lokalnych na rozwój infrastruktury turystycznej),
- INICJATYWA (łagodzenie skutków socjalnych restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa)
- PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza
i) Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu innowacji i transferu technologii do MSP,TQM, ISO
9000, ISO 14000, EMAS, zasady kontraktowania i wykorzystania środków pomocowych przez
gminy, przedsiębiorstwa i instytucje z tzw. otoczenia biznesu;
j) Opracowanie i wdrożenie zasad stosowania metod jakościowych:
- do zagadnień z obszaru programowania rozwoju regionalnego (metoda LORD);
- do zagadnień zarządzania usługami typu Technical Assistance (metoda TASQUAM)
k) Udział w realizacji projektu finansowanego przez KBN: „Lokalne Bieguny Wzrostu ”
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l) Autorskie programy szkoleń z zakresu:
- zadania i kompetencje administracji samorządowej w procesie wdrażania Programów Operacyjnych
- metodyki współpracy samorządu lokalnego i sektora przedsiębiorczości
- identyfikacji lokalnych obszarów szans i zagrożeń
- zagadnień zarządzania jakością w Cyklu Zarządzania Projektem (PCM)
- logistyki kontraktacji i zarządzania usługami typu Technical Assistance
- zagadnień ISO 9000 i zarządzania jakością w sferze usług
- kontraktacji środków pomocowych;
- zasad funkcjonowania struktur sieciowych (Clustering/Networking) realizowane na zamówienie :
STOWARZYSZENIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPY ŚRODKOWEJ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
oraz STOWARZYSZENIA GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES
m) Prace w komisjach kwalifikacyjnych oceniających wnioski inwestycyjne przedsiębiorstw w ramach Programu EXPROM II;
n) Udział w Komitecie Doradczym Polsko - Duńskiego Projektu "Wdrażanie systemów zarządzania
środowiskowego (ISO 14000) w przemyśle rolno - spożywczym w Polsce" (program koordynowany
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska);
o) Recenzje projektów zgłaszanych do Funduszu Współpracy;
p) Udział w pracach komisji sejmowych i senackich;
q) Udział w pracach Komitetów Sterujących, Komitetów Monitorujących oraz Regionalnych Konferencjach
Współpracy
Opracowanie ekspertyz i publikacji na zamówienie m.in. Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwa Edukacji.
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