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Lista konsultantów 

(indywidualne spotkania – 60 minut) 

Prosimy o potwierdzanie wyboru konsultanta pod nr 

telefonu 32 359 22 15 (dopiero po zgłoszeniu swojego 

wyboru pod tym nr można kontaktować się 

bezpośrednio z konsultantami!) 

Tomasz Szabelski – absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, inicjator i organizator Festiwalu 

Filmów Kultowych, trener, coach, specjalista w zakresie zarządzania projektami. Od 8 lat właściciel firmy 

szkoleniowo-doradczej. 

 

Nr telefonu –  032 359 22 15 (po zgłoszeniu u nas podajemy tel. bezpośredni!) 
Zgłoszenia – od poniedziałku do czwartku pomiędzy 12.00 – 14.00 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Dr Grzegorz Głód – ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Specjalizuje się  

w badaniach na temat konkurencyjności przedsiębiorstw, zarządzaniu w sektorze publicznym oraz narzędziach 

menedżerskich, w tym w szczególności z zakresu controllingu. W firmie Doradztwa Gospodarczego  

i Zastosowania Informatyki Consorg w Katowicach realizował wiele projektów doradczo-szkoleniowych. 

Obecnie adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Akademii Ekonomicznej  

w Katowicach oraz doradca biznesowy współpracujący z organizacjami sektora publicznego i prywatnego. 

 

Nr telefonu – 032 359 22 15 (po zgłoszeniu u nas podajemy tel. bezpośredni!) 
Zgłoszenia – poniedziałki oraz środy pomiędzy 16.00 – 17.30 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Bartłomiej Tkaczyk – Dyrektor Inwestycyjny i Wiceprezes Zarządu platformy inwestycyjno-doradczej Black 

Pearls. Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ekspert ds. usług 

proinnowacyjnych i informacyjno-szkoleniowych. Wpisany do Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygodę z biznesem rozpoczął w 2004 r., kiedy założył pierwszą na Śląsku 

studencką firmę doradczą Beyond Consulting. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant zarządzający 

i Wiceprezes Zarządu w polskich oddziałach austriackich firm doradczych: Mitropa Consulitng Group i Stindl & 

Partner Polska Sp. z o.o. Od 2008 r. jest Wiceprezesem Zarządu Spółki informatycznej TA Group, w której 

odpowiada za jej stały rozwój oraz finanse. Współzałożyciel i udziałowiec platformy inwestycyjno-doradczej 

Black Pearls, działającej w obszarze MSP.  Jako jej Wiceprezes i Dyrektor Inwestycyjny, nadzoruje procesy 

zarządzania podmiotami gospodarczymi , współzarządza ich wartością oraz działa na rzecz pozyskiwania 

kapitału na ich rozwój.  

Nr telefonu –  032 359 22 15 (po zgłoszeniu u nas podajemy tel. bezpośredni!)  
Zgłoszenia – od poniedziałku do piątku pomiędzy 9.00 – 15.00 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Dr Monika Sulimowska-Formowicz – doktor nauk ekonomicznych z zakresu specjalności nauka  

o zarządzaniu, zarządzanie strategiczne. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień budowania 

międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Nauczyciel akademicki z dziesięcioletnim 

doświadczeniem w prowadzeniu kursów z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu i biznesu 

międzynarodowego. 

 

Nr telefonu –  032 359 22 15 (po zgłoszeniu u nas podajemy tel. bezpośredni!) 
Zgłoszenia – środy pomiędzy 10.15 – 14.00 
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__________________________________________________________________________________________ 

Robert Bogacki – absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University, specjalizacji – zarządzanie 

strategiczne. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i marketingu zdobyte jako 

współwłaściciel agencji reklamowej oraz na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich, zarówno w polskich 

jak i międzynarodowych firmach. Zdobywca nagrody MEDIUM w zakresie Marketing i Rozwój Rynkowy Firmy 

w 2002 roku. Członek Śląskiego Towarzystwa Marketingowego oraz współzałożyciel Klubu Rozwoju 

Osobistego. Aktualnie przedsiębiorca, specjalista ds. inwestycji kapitałowych, konsultant ds. programów 

motywacyjnych i lojalnościowych, trener biznesu i pasjonat rozwoju.  

 

Nr telefonu –  032 359 22 15 (po zgłoszeniu u nas podajemy tel. bezpośredni!) 
Zgłoszenia – od poniedziałku do czwartku pomiędzy 13.00 – 16.00 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Radosław Knesz – absolwent socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracownik Fundacji Business 

for Future, z którą jest związany od 2008 roku i w której pełni funkcję specjalisty ds. mikro i małych 

przedsiębiorstw. Trener i prelegent z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz pozyskiwania 

zewnętrznych środków na własną firmę. Przedsiębiorca, którego wniosek w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka został pozytywnie rozpatrzony i rekomendowany do dofinansowania. Prywatnie mąż, 

pasjonat motocykli i gry na gitarze akustycznej. 

 

Nr telefonu –  032 359 22 15 (po zgłoszeniu u nas podajemy tel. bezpośredni!) 
Zgłoszenia – od poniedziałku do piątku pomiędzy 14.00 – 15.00 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Elżbieta Górecka – absolwentka zarządzania i inżynierii produkcji na Akademii Techniczno-Humanistycznej  

w Bielsku Białej. Od 2008 roku związana z  Fundacją Business for Future na stanowisku Dyrektor 

Zarządzającej.  Doradza i szkoli z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pisania 

biznes planów.  Posiada doświadczenie z zakresu pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków europejskich. 

 

Nr telefonu –  032 359 22 15 (po zgłoszeniu u nas podajemy tel. bezpośredni!) 
Zgłoszenia – od poniedziałku do piątku pomiędzy 14.00 – 15.00 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Termin realizacji –  

od 19 marca do 16 kwietnia 


