
Z wykształcenia jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna, ukończyłem 
5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Sopocie.

Pracuję w oparciu o podejście Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR) i Porozumienie 
bez Przemocy (Nonviolent Communication, NVC). Ukończyłem szkolenie TSR I Stopnia w 
Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie kształcę się również w Szkole 
Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Swoją pracę 
poddaję superwizji.

Bardzo bliskie jest mi podejście afirmatywne - w pełni uznaję wyjątkowość doświadczenia 
każdego człowieka. Żywię głęboki szacunek dla ludzkiej różnorodności, niezależnie od 
orientacji seksualnej, czy tożsamości płciowej. Człowiek jest dla mnie postacią 
wielowymiarową, dlatego też w swojej pracy zwracam uwagę na różne sfery jego życia: 
psychiczną, społeczną, duchową i fizyczną.

Ukończyłem część teoretyczną specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień od 
narkotyków, którego program został zatwierdzony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii i certyfikowany przez Ministra Zdrowia.

Jestem edukatorem w zakresie seksualności, seksuologiem w trakcie kształcenia, 
uczestnikiem studium podyplomowego „Seksuologia kliniczna - opiniowanie, edukacja, 
terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jestem trenerem. Ukończyłem m. in.: Kurs Treningu Antydyskryminacyjnego i 
Równościowego oraz różnorodne szkolenia dotyczące prowadzenia grup.

Jestem mediatorem. Ukończyłem szkolenie zgodnie ze Standardami Szkolenia Mediatorów 
uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania 
Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jestem doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich w dziedzinie nauk o zdrowiu na 
Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Łączę praktykę zawodu z działalnością naukową. 
Tematem mojej pracy badawczej jest charakterystyka osób niebinarnych płciowo żyjących w 
Polsce, zidentyfikowanie ich oczekiwań, porównanie do binarnych płciowo - transpłciowych 
mężczyzn i transpłciowych kobiet.
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W procesie kształcenia co roku uczestniczę w różnych konferencjach psychologicznych, 
psychoterapeutycznych i seksuologicznych. Ukończyłem również dodatkowe szkolenia: 
„Psychoterapia z osobami LGBT+”, „Standardy opieki według WPATH”, „Pacjent z dysforią i 
niezgodnością płciową w gabinecie psychologa”, „Dysforia i niezgodność płciowa u dzieci i 
młodzieży. Diagnostyka i opiniowanie osób transpłciowych”, „Zasady stosowania substytucji 
hormonalnej w procesie tranzycji”.

Od kilku lat jestem blisko związany ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób LGBT Tolerado, 
Fundacją Transfuzja i Fundacją Diversity Polska. Byłem uczestnikiem i koordynatorem 
międzynarodowego projektu „Move” skierowanego do osób transpłciowych i interpłciowych. 
Działałem na rzecz osób LGBT+ współtworząc „Model na rzecz równego traktowania” w 
Gdańsku. Realizując założenia Modelu uczestniczyłem w projekcie Gdańskiego Centrum 
Równego Traktowania. Jako specjalista ds. wsparcia GCRT zajmowałem się prowadzeniem 
konsultacji, opracowywaniem indywidualnej ścieżki wsparcia, pomocą psychologiczną 
indywidualną i grupową oraz asystencką skierowaną do osób doświadczających 
dyskryminacji. Obecnie współprowadzę grupę wsparcia dla rodziców osób LGBT+ w 
Stowarzyszeniu Tolerado i grupę wsparcia dla młodzieży LGBT+ w Fundacji Diversity Polska.


