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Absolwent programu Master of Bussines Administration w zakresie               

zarządzania przedsiębiorstwem, absolwent podyplomowych studiów 

prawniczych (Prawo i gospodarka Unii Europejskiej - na Uniwersytecie 

Wrocławskim) i ekonomicznych (Zarządzanie Bankiem Komercyjnym - w Szkole Głównej Handlowej). 

Uczestnik licznych szkoleń w kraju i za granicą m.in. w Anglii (Nottingham Business School),  

w Warszawskim Institut Francais de Gestion, w Danii (International Education Centre, Kopenhaga), 

w USA (Economic Innowation International Ltd, Boston), i we Włoszech (Centrum Szkoleń 

Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie).  

Od 1991r aktywnie uczestniczy w planowaniu i realizacji przedsięwzięć dotyczących transformacji 

społecznej i restrukturyzacji gospodarczej Dolnego Śląska, zwłaszcza regionu wałbrzyskiego.  

W latach 1993 - 2001 inicjator wielu regionalnych inwestycji infrastrukturalnych, moderator 

warsztatów restrukturyzacji regionalnej, współautor lokalnych strategii rozwoju, autor programów 

naprawy i restrukturyzacji dla jedenastu przedsiębiorstw i programów prywatyzacji dla trzech 

przedsiębiorstw państwowych, współtwórca projektu utworzenia i funkcjonowania Regionalnego 

Centrum Promocji Gospodarczej w Wałbrzychu. W latach 1994 - 1999 pracował jako doradca 

w programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, był także doradcą Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej pracując w Naczelnej Radzie Zatrudnienia. W latach1994 - 2000 pełnił funkcję Regional 

Programme Authorising Officer kierując pracą personelu Regional Programme Managing Unit 

utworzonej dla programów Phare wdrażanych na Dolnym Śląsku. Był odpowiedzialny za 

zaplanowanie, zakontraktowanie i wdrożenie na Dolnym Śląsku programów regionalnych Unii 

Europejskiej Phare STRUDER, Phare RAPID, Phare STRUDER 2. W ramach tych programów na 

obszarze 43 dolnośląskich gmin zrealizowano 71 projektów infrastrukturalnych  

i kilkadziesiąt projektów szkoleniowych i doradczych. W latach 1997 -1999 jako członek Komisji 

Wojewódzkiej uczestniczył w realizacji programu likwidacji zniszczeń popowodziowych w ramach 

programu Phare ODBUDOWA a także nadzorował realizację projektów ODBUDOWY jako RPAO.  

W 1997r kierował pracami zespołu ekspertów opracowujących "Europejską Strategię Regionu 

Wałbrzyskiego na lata 1997 - 2002" , a w 1998r przygotował projekt "Kontraktu dla gmin górniczych  

i otoczenia górniczego regionu wałbrzyskiego". W latach 1999 -2001 nadzorował pracę ekspertów 

monitorujących realizację programu Phare INRED (152 projekty infrastrukturalne w województwach 

południowo wschodniej Polski) i Phare CREDO (17 projektów współpracy na pograniczu polsko - 

czeskim i polsko - słowackim).  

Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie rozwijania metod wspierania indywidualnej 

przedsiębiorczości a także sprawdzonymi praktycznymi umiejętnościami inspirowania osób 

zagrożonych bezrobociem do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Jest ekspertem w 

dziedzinie doradztwa biznesowego i szkoleń dla przedsiębiorców z dogłębną znajomością prawnych 

i praktycznych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawnych 



regulacji rynku pracy. Ma duże doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa w ramach Krajowego 

Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw a także szeroką znajomość metod wspierania 

rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości stosowanych w krajach Europy i USA zdobytą w trakcie 

staży i wizyt studyjnych. 

Publikacje, opracowania studialne  

 "Sudecki Fundusz Poręczeń Kredytowych. Koncepcja utworzenia i zorganizowania 

działalności operacyjnej" (2001r)  

 "Elementy polityki strukturalnej Unii Europejskiej i ich wpływ na rynek pracy w regionie 

wałbrzyskim" (2001r)  

 "Główne kierunki rozwoju infrastruktury w regionie wałbrzyskim" (2000r)  

 "Kontrakt dla gmin górniczych i otoczenia górniczego regionu wałbrzyskiego" (1998r)  

 "By sprostać wyzwaniom przyszłości - Europejska Strategia Regionu Wałbrzyskiego 1998 - 

2002" (1997r)  

 "CARR - Chełmska Agencja Rozwoju Regionalnego. Koncepcja utworzenia i działalności" 

(1996r)  

 "Konkurencyjność Regionów w polskiej polityce regionalnej" Referat na posiedzeniu 

senackiej Podkomisji d/s Polityki Regionalnej (1996r)  

 "Niektóre problemy ruchu regionalnego w Polsce"" Referat na posiedzeniu Sejmowej Komisji 

Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego Raportu o Polityce Regionalnej (1995r)  

 "Region Wałbrzyski - Poradnik Biznesowy" (1994r)  

 


