
 
 

  

posiada dyplom doktora nauk technicznych Politechniki 
Krakowskiej oraz dyplom MBA Oxford Brookes University. 
Studiował biznes w McCombs School of Business na 
University of Texas w Austin. Absolwent programu 
“Przywództwo” Center of Creative Leadership, Greensboro, 
North Carolina,  na uniwersytecie Eckerd College 
w St. Petersburgu na Florydzie.   

Nauczyciel akademicki w dziedzinach nauk technicznych 
i zarządzania. Manager z doświadczeniem w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi.  Dyrektor, 
członek zarządu i prezes w globalnych i regionalnych 
korporacjach amerykańskich i europejskich. Od 1 września 2018 roku dyrektor Centrum 
Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Zajmuje się komercjalizacją badań naukowych, 
wdrażaniem innowacji, transferem technologii i współpracą uczelni z biznesem. 

 

Ekspert w dziedzinie strategii biznesowych i marketingu strategicznego. Opracował koncepcję 
i wdrożenie długoterminowej strategii rozwoju w Europie RR Donnelley - światowego lidera 
rynku przemysłu poligraficznego. Przygotował strategiczny plan rozwojowy i jego wdrożenie 
dla polskiej prywatnej uczelni wyższej. 

 

Ekspert w obszarze zarządzania sprzedażą B2B, pricingu i strategii negocjacyjnych w sprzedaży 
konsultatywnej. Było odpowiedzialny za sprzedaż w skali kilkudziesięciu milionów Euro na 
rynkach ponad 20 krajów Europy. Kierował również działem obsługi klienta międzynarodowej 
korporacji. 

 

Ekspert z dziedziny restrukturyzacji, zarządzania produkcją i metod ciągłego doskonalenia 
procesów. Współzarządzał startupem dużego zakładu przemysłowego, który został pomyślnie 
zakończony zgodnie z budżetem i harmonogramem. Zarządzał nowoczesnymi zakładami 
produkcyjnym o skali zatrudnienia ponad 500 osób w Polsce i w USA. 

 

Posiada dorobek naukowy w dziedzinie nauk technicznych oraz dydaktyczny w dziedzinie 
zarządzania. W obszarze nauk technicznych wykładał i prowadził badania na uniwersytetach 
w USA (University of Texas at Austin), Niemczech (TU Berlin - Technische Universitat Berlin) 
i Norwegii (NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim).  

Opublikował ponad 30 prac w recenzowanych czasopismach naukowych i materiałach 
konferencyjnych.  

Laureat stypendium rządu amerykańskiego Senior Fulbright Scholar w Uniwersytecie Teksasu 
w Austin. W obszarze nauk o zarządzaniu był kierownikiem kierunku studiów „Zarządzanie”, 
współautorem i kierownikiem programu dydaktycznego „Enterprise Stream” oraz 
współautorem programu podyplomowego „International Business Development” w Wyższej 
Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Lider „AmCham Academy” 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – programu doskonalenia menedżerskiego 
dla studentów i pracowników firm amerykańskich zrzeszonych w Amerykańskiej Izbie 
Handlowej w Polsce. 

 

Prywatnie muzyk jazzowy – amator. Laureat indywidualnych nagród w konkursie Jazz nad Odrą. 

 


