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Konsultant z ponad 25-letnim doświadczeniem biznesowym. Po 
ukończeniu studiów na Politechnice Wrocławskiej i początkowo 
pracował naukowo, następnie prowadził własne projekty 
informatyczne. 
W latach dziewięćdziesiątych w IBM był odpowiedzialny za sprzedaż 
kompleksowych rozwiązań informatycznych dla przemysłu oraz 
kierowanie projektami wdrożeniowymi. Od 1997 jest aktywnym 
trenerem, coachem i konsultantem oraz menedżerem zarządzającym 
firmami doradczo-szkoleniowymi. Nawiązał współpracę z 
kilkudziesięcioma klientami korporacyjnymi, dla których realizował 
kompleksowe projekty szkoleniowe i coachingowe zorientowane na 
rozwój kompetencji ich kadr zarządzających, menedżerskich i 

handlowych. W latach 1997-2004 pełnił obowiązki dyrektora generalnego oraz członka zarządu 
Kalkstein Corporate Training, kierując pracą kilkunastu konsultantów i trenerów. Od 2005 jest 
prezesem zarządu firmy doradczej Business Potential Discovery (BPD.pl), w której realizuje projekty 
wspierające menedżerów we wdrożeniu nowoczesnych metod zarządzania. W ramach usługi Interim 
Management pełnił w 2011 roku obowiązki dyrektora operacyjnego w spółce informatycznej 
notowanej na GPW. Jest zaufanym coachem i doradcą dla członków zarządów, przedsiębiorców, 
menedżerów i w programach Top Talents oraz członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. 
Pracuje jako wolontariusz kompetencji dla start-up’ów i studentów SGH. Partner i współzałożyciel BPD 
w 2005. 

Specjalizacja: 

 Zarządzanie zespołem wirtualnym 
(rozproszonym) 

 Zarządzanie projektami 

 Komunikacja i współpraca w 
zespołach zarządzających i 
projektowych  

 Zarządzanie zespołem 

 Warsztaty umiejętności osobistych 
i komunikacyjnych 

 Ośrodek Oceny i Rozwoju (AC/DC) 

 Badania opinii pracowników 

Osiągnięcia i certyfikaty: 

 IBM Hundred Percent Club, IBM EMEA (dwukrotnie) 
 TACK Training International Certificates, London 
 Kalkstein Corporate Training Certificates, Warszawa 
 Insights Discovery Licensed Practitioner (2002-2020) 
 Ponad 1500 przeprowadzonych dni szkoleniowych 
 Ponad 500 przeprowadzonych sesji coachingowych 
 Autor gier szkoleniowych (sprzedaż B2B, współpraca w 

zespole i pomiędzy zespołami) 
 Autor kilkudziesięciu zwalidowanych ćwiczeń Metody 

AC/DC (w wersjach warsztatowych i zdigitalizowanych) 
 Autor programów szkoleniowych (przywództwo, 

zarządzanie, komunikacja interpersonalna w biznesie) 
 Wystąpienia na konferencjach HR (Konferencja Kadry, 

Stowarzyszenie Prezesi Wolontariusze, DAXON ITILOVE) 

Doświadczenia zawodowe: 

 Partner, Prezes Zarządu, Trener, Coach (Business Potential Discovery) – od 2005 

 Członek Rady Nadzorczej DSR S. A. – od 2019 

 Członek Rady Nadzorczej SiDLY sp. z o. o. – od 2015 

 Partner, Dyrektor Zarządzający, Trener (Kalkstein Corporate Training) – 1997-2004 

 Business Unit Manager, Project Manager (IBM) – 1993-1997 

 Dyrektor Handlowy (REX Business Operation Systems) – 1990-1992 
 

  

 

 


