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Podsumowanie kwalifikacji zawodowych 
 

Ponad 30 letnie doświadczenie w budowaniu zespołów, skutecznej 

realizacji dużych projektów biznesowych oraz w rozwijaniu 

biznesu w środowiskach korporacyjnych i międzynarodowych. 

Praktyczna umiejętność nawiązywania relacji z ludźmi 

reprezentującymi różne szczeble zarządzania. Doświadczenie w 

prowadzeniu negocjacji biznesowych w środowiskach 

wielokulturowych. Innowacyjne podejście do rozwiązywania 

problemów w zespołach.  Wieloletnia praktyka cochingu 

menedżerskiego dla wyższej kadry zarządzającej. Certyfikowany 

trener Insights Discovery z wieloletnią praktyką. Wykładowca 

akademicki. 

 
 

Obszary doświadczeń zawodowych 

 
Coaching menedżerski i konsultacje biznesowe 

 Ponad 500 przeprowadzonych sesji coachingowych dla kadry menedżerskiej. 

 Konsultacje z zakresu budowania modeli biznesowych i rozwoju strategii w średnich 

firmach oraz oddziałach korporacyjnych. 

 Akredytacja Insights Discovery™ i prowadzenie warsztatów z zakresu budowania i 

integracji zespołów. 

 

Zarządzanie   

 Dyrektor Zarządzający w Polsce amerykańskiej firmy AVNET Partner Solutions, 

która w okresie zarządzania firmą potroiła swoje obroty i podwoiła zyski. 

 Wiceprzewodniczący Rady nadzorczej AdTaily/AGORA S.A. 

 W ramach Interim Management prowadzenie spółki zajmującej się rozwojem i 

sprzedażą technologii dla profesjonalnej fotografii cyfrowej. Spółka zrealizowała 

szereg innowacyjnych projektów, które zostały zaakceptowane przez odbiorców na 

całym świecie. Firma rozwinęła swoją działalność od lokalnej polskiej spółki do 

uczestnika rynku globalnego tworząc sieć dystrybucyjną  w ponad 30 krajach na 

pięciu kontynentach. 

 Inicjowanie i koordynacja międzynarodowych zespołów wirtualnych, które w ramach 

korporacji IBM realizowały duże projekty w sektorze bankowym.  

 Prowadzenie przez 9 lat oddziału IBM w Katowicach, jako Brach Office Location 

Manager. 
 

Duże projekty 

 Pełna odpowiedzialność i koordynacja ze strony firmy IBM projektu centralnego 

systemu informatycznego w dużym banku w Polsce. Projekt zakończył się pełnym 

sukcesem po 6 letnim okresie realizacji i został ogłoszony zarówno przez klienta jak 
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również przez firmę IBM Polska, jako jeden z najlepiej przeprowadzonych bankowych 

projektów informatycznych w latach dziewięćdziesiątych w Polsce. Projekt wymagał 

utrzymywania stałych, bardzo dobrych relacji na różnych szczeblach zarządzania 

począwszy od Prezesa Zarządu banku aż do pojedynczych projektantów jak również 

zbudowania silnego międzynarodowego zespołu realizującego projekt od strony IBM.  

 Pełnienie kluczowej roli koordynatora wdrażającego System Zarządzania Kartami 

Kredytowymi w jednym z kluczowych banków w Polsce. Projekt trwał przez ponad 

trzy lata i zakończył się pełnym sukcesem biznesowym z perspektywy banku oraz 

został zakwalifikowany, jako referencja w korporacji IBM na poziomie globalnym. W 

rezultacie realizacji projektu klient zbudował praktycznie od zera jeden z 

największych Systemów Zarządzania Kartami Kredytowymi w Polsce. Projekt 

obejmował budowę infrastruktury informatycznej, wdrożenie aplikacji bankowej jak 

również wdrożenie procesów biznesowych i wymagał dużych umiejętności 

koordynacji na różnych poziomach zarządzania. 

 Przygotowania wymagań oraz zarządzanie projektem oprogramowania PROTOOL - 

MicroSolids służącego do modelowania obiektów trójwymiarowych stosowanego w 

pracowniach konstrukcyjnych w USA, Kanadzie, Japonii, Niemczech i w Polsce. 

Projekt był prowadzony przez 4 lata w firmie CSE Corporation w USA i obejmował 

zdefiniowanie oryginalnej koncepcji, prace programistyczne i wdrożenia komercyjne. 

PROTOOL – MicroSolids był wykorzystywany miedzy innymi przez laboratorium 

NASA w Cleveland w projekcie SAMPIE na promie kosmicznym Columbia podczas 

misji STS-62.  

 
Negocjacje biznesowe  

 Przygotowanie i negocjowanie kontaktów biznesowych w ponad 30 krajach (Europa, 

Bliski Wschód, Daleki Wschód, Ameryka Północna i Południowa) 

 Rozwój sprzedaży i koordynacja wdrażania polskich licencji w obszarze 

profesjonalnej fotografii w pięciu firmach w Chinach w okresie 2004 do 2008. 

Koordynacja obejmowała cały proces wdrożenia od nawiązania pierwszych 

kontaktów do pełnego produktu komercyjnego. Wartość sprzedaży tych licencji 

wynosiła blisko 2% eksportu Polski do Chin w 2005 roku. 

 Negocjowanie w imieniu IBM złożonych, wielomilionowych kontraktów w sektorze 

finansowym i przemysłowym oraz koordynacja wdrażania tych kontraktów u 

klientów korporacyjnych.  
 

Wykłady akademickie 

 Krakowska Szkoła Biznesu – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Zarządzanie 

Ryzykiem w projektach i Zarządzenie Jakością w projektach) 

 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Benchmarking wskaźników jako 

metoda porównywania i wyceny wartości firmy) 

 Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu (Prowadzenie i organizacja dużych 

projektów) 

 Wykłady gościnne (m. in. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w 

Katowicach, SGH w Warszawie, UPJPII w Krakowie) 
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Przebieg pracy zawodowej 

 
2004 - do obecnego czasu: BPD Sp. z o.o. – Partner, Wiceprezes Zarządu 

 Coaching menedżerski  

 Konsultacje z zakresu budowania i rozwoju strategii biznesowych 

 Interim Management w obszarze Zarządu Spółek 

 Warsztaty wspomagające budowanie i integrację zespołów z wykorzystaniem 

metodologii Insights Discovery™ 

 

2002-2004: Avnet Partner Solutions – Dyrektor Zarządzający w Polsce 

 Odpowiedzialność za prowadzenie i rozwój biznesu w Polsce w zakresie dystrybucji 

rozwiązań informatycznych firmy IBM. 

 Kontakty z kluczowymi partnerami biznesowymi i wyższą kadrą menedżerska w IBM  

 Budowanie zespołu i motywowanie pracowników  

 

1992-2002: IBM Polska 

 

IBM Global Services – Menedżer konsultantów w sektorze Banking & Finance 

 Prowadzenie sektora Banking & Finance w Polsce w ramach IBM Global Services 

 Prowadzenie konsultacji z zakresu budowy i rozwoju bankowej infrastruktury 

informatycznej  

 Kierowanie oddziałem IBM w Polsce Południowej, jako Branch Office Location 

Manager 

 

IBM Polska - Menedżer sektora bankowego w Polsce południowej 

 Odpowiedzialność za dużych klientów w sektorze bankowym z terytorium Polski 

południowej i zachodniej 

 Koordynacja dużych projektów bankowych 

 Kierowanie oddziałem IBM w Polsce Południowej, jako Branch Office Location 

Manager 

 

IBM Polska - Menedżer d/s klientów korporacyjnych  

 Odpowiedzialność za największego klienta IBM w sektorze bankowym w Polsce 

 Systematyczne zwiększanie przychodów o obsługiwanego terytorium o ponad 50% 

przez wszystkie cztery lata na zajmowanym stanowisku. 

 Kierowanie oddziałem IBM w Polsce Południowej, jako Branch Office Location 

Manager 

 

IBM Polska - System Engineer and Marketing Representative 

 Prowadzenie projektu edukacyjnego w ramach kontraktu dla dużego sytemu 

integracyjnego w sektorze bankowym w Polsce 

 Rozwój relacji biznesowych z kluczowymi klientami IBM w Polsce 

 Negocjowanie kontraktów obejmujących produkty sprzętowe jak i oprogramowanie 

firmy IBM dla różnych sektorów gospodarki 

 

1987-1991: CSE Corporation (USA) – Kierownik projektu CAD  

 Zainicjowanie i pełna koordynacja projektu systemu Solid Modeling PROTOOL – 

MicroSolids oferowanego również pod markami: MTAB-Solids, ICONNEX Solid 
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Modeler, XTAR Solid Modeler oraz Solid Modeler dla IBM PC CAD. PROTOOL – 

MicroSolids był wykorzystywany miedzy innymi przez laboratorium NASA w 

Cleveland w czasie misji Space Schuttle „Columbia” STS-62 

 Prowadzenie prac programistycznych istotnych modułów systemu. 

 

1980-1987: Instytut Systemów Sterowania w Katowicach – Adiunkt  

 Prowadzenie zespołów realizujących projekty w obszarze minikomputerów i 

komputerów personalnych  

 Koordynacja projektu (od założeń do pełnej implementacji) sieci LAN dla 

komputerów z serii LSI-11 

 

1977-1980: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Asystent 

 Prace nad modelami matematycznymi i programami komputerowymi w ramach badań 

w Laboratorium Wysokich Napięć na Wydziale Elektrotechniki Elektroniki i 

Automatyki 

 Prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie programowania komputerów 

 Studia doktoranckie z zakresu teorii sterowania 

 

Wykształcenie 

 
1997 Program MBA w ramach “IBM Client Customer Executive Programme” w INSEAD, 

Fontainebleau, Francja 

1981  Doktor nauk technicznych w dziedzinie automatyki i informatyki w Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie (studia doktoranckie) 

1976 Mgr inż. elektronik w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (studia stacjonarne 

w zakresie informatyki i automatyki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 

2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 


