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Співзасновник і Керуючий Партнер Korycka, Budziak & Audytorzy Консультант багатьох польських та закордонних бізнес родин.
Член правління асоціації Inicjatywa Firm Rodzinnych. Член Асоціації економічних радників на протязі багатьох років
Випускник факультету управління Варшавського університету в 1987 році і аспірантури у Варшавській школі економіки та Інституті фінансових
досліджень.Пройшов професійне стажування в Німеччині. Науково кар'єра почалася в якості дослідника в Інституті адміністрування та управління при
Управління Ради Міністрів.
З 1990 року здійснює тільки консультативну діяльність в галузі економічного консалтингу. Співзасновник і Керуючий Партнер
Korycka, Budziak & Audytorzy – польський членом глобальної мережі аудиторських і консалтингових фірм Nexia Interna|onal (ТОП 10 світових мереж у
2014 р.)
Практик з впровадження на польський ринок глобальних марок, в тому числі і найбагатших сімей в Європі. Учасник багатьох процесів на Варшавський
фондовій біржі. Він працює протягом багатьох років з провідними польськими групами капіталу, контрольованих родинами. В такий спосіб
познайомився з різними моделями , що використовуються поколіннями для передачі бізнесової та інтелектуальної власності наступним поколінням.
Член Групи приватного капіталу Nexia Interna}onal. Отримав звання Cer}ﬁed Management Consultant.
Міждисциплінарний досвід в області бухгалтерського обліку, бізнес-консалтингу, оцінки, розвитку ринку капіталу у Польщі та податків дозволяє йому
застосовувати практичний підхід до питань спадкування та сімейного бізнесу. Автор перших статей та книжок в Польщі на тему оцінки компаній: серед
них: «Скільки коштує компанія ?», Poltext 1990 (2 видання).
Автор бестселлера “Наступність у сімейному бізнесі. Погляд практичний" удостоєний в 2012 році газетою Dziennik Gazetę Prawna i Народним Польським
Банком нагородою ECONOMICUS, визнана найкращим економічним радником. Наступна книжка "Сутність наступності" була випущена в 2014 році в
видавництві Helion.
Координатор проекту підтримки українських родинних фірм в рамках Програми допомоги Міністерства закордонних справ розвитку в 2015 році.
Міністерства закордонних справ розвитку 2015.
Член керівного комітету проекту FIRMY RODZINNE 2 реалізованого разом з Польським агенством розвитку підприємництва i товариства
Inicjatywa Firm Rodzinnych.
На сторінці www.sukcesjabiznesu.pl Tomasz Budziak веде блог про проблему наступності в сімейному бізнесі.
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