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Przez 12 lat pracował na stanowiskach zarządczych w polskich firmach
międzynarodowych korporacji. W latach 2000-2007 pracował w Pramerica TUnŻ,
najpierw jako Dyrektor Operacyjny, potem jako Dyrektor Generalny i Prezes
Zarządu. Wcześniej, od 1990 roku, związany był z IBM Polska. Zaczynał jako szef
dużych projektów by później kierować kluczowymi działami firmy, w tym działem
sprzedaży i marketingu produktów oraz złożoną organizacją oferującą usługi
doradcze, wdrożeniowe i serwisowe. Lata 1984-1990 spędził w Kuwejcie jako
doradca IT w organizacjach rządowych. Jego bogate doświadczenia zawodowe i
historia pracy z ludźmi z wielu środowisk i kultur – od Japończyków, Arabów
przez Europejczyków po Amerykanów – pozwala mu na szerokie i
niekonwencjonalne postrzeganie problemów, na jakie napotykają się
współcześni managerowie.
Od 2008 roku działa jako Executive Coach i Mentor. pracował z członkami
zarządu banków, firm z sektora energetycznego, firm doradczych i IT. Wspierał
dyrektorów sprzedaży, marketingu, rozwoju biznesu, controllingu i zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, IT, bankach oraz
towarzystwach ubezpieczeniowych. Pomagał managerom o dużym potencjale
rozwoju z firm farmaceutycznych, FMCG, doradczych i telekomunikacyjnych.

Specjalizacja w BPD:





Budowanie przywództwa
Zarządzanie poprzez wartości i cele
Executive coaching
Rozwój kariery

Czym się zajmuję? Po trzydziestu latach pracy najemnej pożytkuję swoją wiedzę i doświadczenie działając

jako executive coach, mentor i doradca. Wspieram innych w rozwoju osobistym i zarządzaniu
organizacjami, za które odpowiadają.

Kompetencje:










Doświadczenia zawodowe:

Przywództwo
Zarządzanie a Przywództwo
Style przywództwa i zarządzania
Formułowanie misji, wizji, i wartości organizacji
Osobisty system zarządzania
Delegowanie
Motywacja w pracy
Rozwój kariery
Executive Coaching











Senior Executive Coach
Prezes TUnŻ Pramerica
Członek Zarządu, COO TUnŻ Pramerica
Dyrektor IBM Global Services IBM Polska
Dyrektor Product Marketing IBM Polska
Dyrektor Systems Engineering IBM Polska
Project Manager IBM Polska
Konsultant IT Kuwait Municipality
Nauczyciel akademicki Politechnika Warszawska

Osiągnięcia i certyfikaty:
International Coach Federation Professional Certified Coach
CoachWise Certified Coach
dwukrotny tytuł “Najlepszy Pracodawca Roku” dla TUnŻ Pramerica w ankiecie Hewitt Associates
zapoczątkowanie usług outsourcingu w ofercie IBM Polska
dyplom Politechniki Warszawskiej z wyróżnieniem
ponad 1400 godzin coachingu indywidualnego
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