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INFORMACJA O EKSPERCIE 

JACEK CZECH 

Studiował na Politechnice Warszawskiej i Radomskiej. Ukooczył studia podyplomowe w Szkole 
Głównej Handlowej, Szkołę Giełdową L'Ecole de la Bourse oraz kurs MBO IF London. Z racji 
wykonywanych obowiązków posiada szereg certyfikatów technicznych i biznesowych. Uczestniczył 
w wielu sympozjach i konferencjach, w tym również jako wykładowca i trener. 
Jego kariera zawodowa zawsze była związana z obszarem techniki i biznesu. Zaczynał  w latach ’80-
tych od  stanowiska specjalisty ds. serwisu w ówczesnym zjednoczeniu TELKOM, uruchamiając 
systemy telekomunikacyjne w kraju i zagranicą. Był założycielem, a następnie piastował  funkcję 
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Prezesa  Zarządu Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TeleComp sp. o.o. Kolejny etap to 8-letni 
staż  pracy w Telekomunikacji Polskiej na stanowiskach Dyrektora Departamentów i Dyrektora 
Programów  Grupy TPSA. 
Obecnie jest Zastępcą Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) odpowiedzialnym 
za innowacje, rozwój i kontakty między światem nauki i biznesu. 
Jacek Czech brał i bierze aktywny udział w kreowaniu otoczenia dla idei e-gospodarki w Polsce. 
Był członkiem zespołu opracowującego strategiczne plany związane z informatyzacją  naszego kraju  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, był  założycielem i  Przewodniczącym Komitetu 
Teleinformatyki i Strategii Biznesowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 
Obecnie oprócz pracy w Krajowej Izbie Gospodarczej jest Członkiem Komitetu Sterującego  
przy Ministrze Gospodarki zajmującego się kwestiami e-gospodarki, w tym wdrożenia Dyrektywy 
usługowej w Polsce, współpracuje z MSWiA przy implementacji platformy e-PUAP w obszarze 
dedykowanym przedsiębiorcom. Jest Doradcą Prezesa Polsko – Izraelskiej Izby Gospodarczej 
w szczególności w obszarze ICT.  Jest Prezesem Zarządu Fundacji LEM zajmującej się wdrażaniem 
projektów unijnym z obszaru e-inclusion. Z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej nadzoruje realizacje 
kilku projektów unijnych z obszaru innowacyjnej gospodarki. W chwili obecnej jest również 
Przewodniczącym Rady Nadzorczej w 2-ch  firmach. 
 


