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Wiodący specjalista i auditor BSI w zakresie systemów ochrony środowiska ISO
14001, zarządzania energią EN 16001 oraz ISO 50001. Pełni funkcję auditora
wiodącego i weryfikatora emisji gazów cieplarnianych, specjalisty w zakresie EMAS
i specjalisty w zakresie ochrony środowiska w BSI. Jest członkiem komitetów
technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), m.in. odpowiedzialnego za utworzenie polskiej normy PN EN 16001 oraz PN-EN-ISO 50001.
W trakcie swojej kariery zawodowej pracował w firmie WS Atkins realizując
doradztwo w zakresie ochrony środowiska. W 2005 roku ukończył studia
podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, realizowane w oparciu
o program managerski niemieckiej uczelni Harzburg College. Swoją wiedzę
i doświadczenie przekazuje klientom podczas auditów i szkoleń.
Kierownik ds. Klienta British Standards Institution, Weryfikator wiodący EU
ETS
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Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych MBA w Szkole Businessu Politechniki Warszawskiej. Pracowała
w czołowej międzynarodowej firmie doradczej i jako niezależny konsultant przy
badaniach B2B i przygotowaniu strategii rynkowych dla dóbr przemysłowych.
Współpracowała z największymi firmami badawczymi działającymi na rynku
polskim. Pełniła kierowniczą funkcję w obszarze marketingu i promocji
w wiodącym przedsiębiorstwie energetyki cieplnej. W Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A. opracowuje ekspertyzy oraz materiały szkoleniowe
z zakresu efektywności energetycznej i odpowiada za analizy rynku dla produktów
lub technologii energooszczędnych.
Ekspert ds. Efektywności Energetycznej, Krajowa Agencja Poszanowania
Energii S.A
Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik
czołowego światowego producenta urządzeń elektrotechnicznych na stanowiskach
kierowniczych, współodpowiedzialny za Politykę Jakościową koncernu.
Wprowadzał standardy jakościowe ISO 9001/9002 do procesów technologicznych,
metody SIX SIGMA, a także metody zarządzania Kaizen oraz system Lean
Manufacturing. Posiada certyfikaty Audytor Wewnętrzny ISO 9001 i European
Energy Manager. W Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. specjalizuje się
w projektach związanych z efektywnością energetyczną w przemyśle, w tym
zarządza audytami energetycznymi w zakładach produkcyjnych.
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