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Absolwent automatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz zarządzania na Swinburne University 

of Technology w Melbourne. Inicjator powstania PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., która w  latach 

2004-2015  przygotowała i zrealizowała 25 projektów szkoleniowo-doradczych, dofinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość tych projektów wynosiła 58,5 mln zł.  

Były one realizowane w ramach Programu RZL (2004-2006) oraz PO KL (2007-2013), w obrębie: 

Działania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, 5.2.1 Modernizacja zarządzania w 

administracji samorządowej, 8.1.1 Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

przedsiębiorców oraz 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 

 

Jest założycielem i prezesem (1988-1995) jednej z pierwszych, większych polskich firm komputerowych 

- Qumak International. Z inicjatywy Jakuba Słupińskiego Qumak był jednym z pierwszych partnerów 

Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości (venture capital). Obecnie Qumak jest firmą 

giełdową. 

W latach 1995-2000 przewodniczący Rady Nadzorczej firmy developerskiej Buma System, członek Rad 

Nadzorczych kilku spółek NFI oraz członek zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów 

Zarządzania MATRIK. W latach 2001-2004 członek Rady Nadzorczej Wydawnictwa ”M”, w latach 2008-

2011 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej NITROERG S.A. Aktualnie wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej ZGK sp. z o.o. w Wieliczce oraz członek rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. 

Uczestniczył w programie dla trenerów zarządzania MATRIK, zorganizowanym przez Uniwersytet 

w Manchesterze UK, Federal Manchester School of Business and Management, British Council oraz 

British Know-How Fund. 

Jako doradca specjalizuje się w: tworzeniu strategii i misji organizacji,  organizacji biznesu, tworzeniu i 

przekształcaniu struktur organizacyjnych, zarządzaniu organizacjami i zespołami ludzi, planowaniu 

strategicznym,  zarządzaniu finansami,  negocjacjach z inwestorami strategicznymi oraz współpracy 

z międzynarodowymi audytorami, poprawianiu efektywności systemów wynagrodzeń, wdrażaniu 

systemów motywacyjnych, a także marketingu. 

 

 

Ewa Zielińska 

Kierownik merytoryczny Działu pozyskiwania funduszy unijnych w PM Doradztwo Gospodarcze, a także 

Kierownik merytoryczny innowacyjnego projektu „Przewodnik po sukcesji w Firmach Rodzinnych”.  

W PM Doradztwo Gospodarcze pracuje od 2010 r. W latach 2011-2013 pozyskała ponad 17 mln zł na 

projekty zmierzające do rozwoju firm i ich pracowników, dofinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Posiada certyfikat Project Managera wg metodologii IPMA. Ukończyła kurs 

coachingu biznesowego. Jest absolwentką studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce w 

Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przygotowuje doktorat nt. efektów 

polityki spójności Unii Europejskiej, obserwowanych na przykładzie czterech polskich regionów. 

 

 

 


