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IZABELA- KLUZEK-KOT KAROLINA HUDOWICZPROF.  ANDRZEJ BLIKLE 
Jest profesorem zwyczajnym w Instytucie 
Podstaw Informatyki Polskiej Akademii 
Nauk, członkiem Europejskiej Akademii 
Nauk (AcademiaEuropaea). W latach 
1990-2010 był prezesem zarządu firmy 
„A.Blikle Sp. z o.o.” Jest honorowym 
prezesem stowarzyszenia Inicjatywa 
Firm Rodzinnych oraz Centrum im. 
Adama Smitha, członkiem ponad 20 
innych zawodowych i społecznych 
organizacji.

Od roku 1997 prowadzi własne konwer-
satorium na temat TQM.  Wykłada na 
uczelniach wyższych i w innych instytu-
cjach naukowych i dydaktycznych. Od 
roku 2008 prowadzi jednoosobową firmę 
doradczą Andrzej Blikle Doradca.
We wrześniu roku 2009 zajął drugie 
miejsce wśród liderów firm w rankingu 
„Kogo słucha biznes”. Ranking przepro-
wadził magazyn Thinktank wspólnie
z Instytutem Monitorowania Mediów
i Google. W roku 2011 otrzymał tytuł 
„Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany 
przez Kongres polskich Menedżerów 
Jakości ISO POLAND 2011.

W roku 2014 ukazała się jego książka 
"Doktryna jakości - rzecz o skutecznym 
zarządzaniu" (wydawnictwo Helion), 
która w roku 2015 uzyskała I miejsce
w kategorii Najlepszy poradnik ekono-
miczny w konkursie Economicus 2015 
organizowanym przez Dziennik Gazeta 
Prawna, a w roku 2016 uzyskała Nagrodę 
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
za najlepszą pracę z zakresu nauk
o przedsiębiorstwie w latach 2014-2015.

Akredytowany coach Izby Coachingu, 
superwizor coachingu, certyfikowany 
coach zespołowy, trener, przedsiębiorca
i menadżer. Praktyk zarządzania partycy-
pacyjnego. Przewodniczący Komisji 
Etycznej w Izbie Coachingu. Wykładowca 
i trener profesjonalnego coachingu. 

Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej 
na kierunku automatyka i robotyka, 
Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz 
Akademii Mistrzów Treningu G.T. 
Mentor. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń 
z zakresu zarządzania, sprzedaży, organi-
zacji biznesu. 

Współwłaściciel w firmach ez-cam.pl oraz 
xtech.pl. Ma doświadczenie w zakresie 
prowadzenia biznesu z użyciem nowo-
czesnych technologii, realizacji projektów 
IT, tworzenia, zarządzania i optymalizacji 
procesów biznesowych. Jako trener
i coach specjalizuje się w pracy z mene-
dżerami, którzy chcą rozwijać coachingo-
wi styl zarządzania. Od 2008 roku 
praktykuje i propaguje metody redukcji 
stresu oraz rozwoju oparte na uważności. 
Współpracownik i trener mindfulness
w oddycham.pl. 

Dyrektor zarządzający HPR GROUP, 
Certyfikowany Coach ICF,  Trener Bizne-
su, Certyfikowany Praktyk Points of You. 
Uczestnik kursów na Massachusetts 
Institute of Technology (MIT)  w zakresie 
Teorii U prowadzony przez  Otto Schar-
mera, którego postać i dorobek prezentu-
je w Polsce podczas swoich wykładów. 

Przez okres ponad 15 lat zajmowała się 
zarzadzaniem zespołem konsultantów
i trenerów, oraz pełniła funkcje menadże-
ra projektów.  Obecnie wspiera organiza-
cje i liderów w zmianie. Prowadzi procesy 
indywidualne i grupowe, pracuje autor-
skimi metodami podnoszącymi efektyw-
ność zespołów poprzez rozwój kompe-
tencji liderskich (inteligencja emocjonal-
na, zarządzanie zmianą, komunikacja, 
innowacyjność itp.) 

Jest wykładowcą na kilku uczelniach
w ramach studiów podyplomowych oraz 
programów MBA. Uczelnia Łazarskiego, 
Akademia WSB  w Dąbrowie Górniczej, 
WSB w Gdańsku, Uniwersytet Rzeszowski.

Posiada 17-letnie doświadczenie zawodo-
we, w tym ponad 12 lat w IT. 
Jest Scrum i Agile Coachem, konsultan-
tem, trenerem, mentorem oraz life oraz 
business coachem (ukończone studia 
podyplomowe z coachingu zgodnie
z programem International CoachFedera-
tion). Uzyskała akredytację Professional 
ScrumTrainer od Scrum.org i może 
prowadzić akredytowane szkolenia
w zakresie Professional Scrum Master. 
Poprzez konsultacje, warsztaty, szkolenia
i coaching, Magdalena wspiera swoich 
klientów w osiąganiu ich celów biznesowych. 

Na co dzień pracuje w firmie Guidewire.

Członek Zarządu ICF POLAND, Dyrektor 
ICF POLNAD Oddział Śląsk, Certyfikowa-
ny Coach ICF , Trener,  HR Business 
Partner, Członek Zarządu Stowarzyszenia 
Kobieta Charyzmatyczna, Certyfikowany 
konsultant narzędzia MindSonar®, 
Założyciel Firmy HUMAN GROWTH.  

Jest ekspertem i doradcą w zakresie 
strategii rozwojowych i HR-owych. 
HR-owiec z 12 letnim doświadczeniem 
wewnątrz międzynarodowych i polskich 
struktur korporacyjnych jako HR General 
Manager oraz HR Business Partner. 
Specjalizuje się we wdrażaniu nowocze-
snych metod zarządzania potencjałem 
ludzkim w oparciu o metody i narzędzia 
coachingowe. Jest propagatorem 
integralnego – turkusowego podejścia
w organizacjach jak i w życiu codziennym. 

Certyfikowanym CoachemHolakracji – 
modelu operacyjnego opartego na 
zasadzie samo-zarządzania, dystrybucji 
władzy, autonomii w rolach i przejrzysto-
ści. Ma 10-letnie doświadczenie w branży 
inwestycyjnej w dużych, międzynarodo-
wych korporacjach. Jej fascynacja 
nowymi sposobami pracy doprowadziła 
ją do transformacji jej życia zawodowego. 
Obecnie wraz z dwarfsand Giants wspie-
ra organizacje w transformacjach, ponie-
waż wierzy, że istnieją zupełnie inne 
sposoby organizowania pracy w tak 
złożonej rzeczywistości w jakiej żyjemy. 
Ich wspólnym celem jest pomoc firmom 
w budowaniu elastycznych organizacji, 
które zapewniają zdrowąi harmonijną 
przestrzeń dla ludzi, aby mogli realizować 
ich pełny potencjał. Jest również mówcą 
publicznym aktywnie zaangażowanym
w szerzenie idei i praktyk związanych
z samo-zarządzaniem. 

Wierzy że samoświadomości kwestiono-
wanie schematów naszych zachowań, 
wzorców myślowych i przekonań sąkluczem 
do rozwoju samego siebie i organizacji.
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