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// DOŚWIADCZENIE

2010.09 -   nadal prace własne
twórca-rzecznik patentowy
-opracowanie i zgłoszenie do UP RP rozwiązania pt." Element konstrukcyjny" 
P.399588.
-opracowanie i zgłoszenie do UP RP rozwiązania pt." Płaszczowy element 
konstrukcyjny" P.399589
.-opracowanie i zgłoszenie do UP RP rozwiązania pt."Piec z konwektorem 
powietrznym" P.399752
 -opracowanie rozwiązania pt."Blacha montażowa.

2000.01 -   2000.07 prace własne
twórca-rzecznik patentowy
opracowanie nowatorskiej konstrukcji "Oprawy lampy oświetlenia ulicznego"

1994.01 -   1996.01 prace własne
twórca-rzecznik patentowy
opracowanie nowatorskiej konstrukcji słupa oświetleniowego, zgłoszenie do 
UP RP w celu uzyskania ochrony ( pat. nr 179887)

1992.04 -   1992.07 prace własne
koordynator-rzecznik patentowy
Organizacja i koordynacja prac wdrożeniowych "Plotera' wg rodzimego  
polskiego rozwiązania.
Organizacja i koordynacja prac badawczo projektowych konstrukcji 
"Stymulator stanu pacjenta"

2012.04 -   2012.12 Tessuti International sp. z o.o.



rzecznik patentowy
konsultacje i analiza rozwiązań z różnych dziedzin techniki  oraz ocena 
możliwości dokonania innowacyjnych rozwiązań i zgłoszenia ich do UP RP w 
celu uzyskania ochrony prawnej.

2003.05 -   2010.02 MDS Studio sp. z o.o.
dyrektor biura prokurent
reprezentowanie firmy, prowadzenie spraw spornych,także w sądach. 
Utrzymywanie kontaktów z partnerami i kancelariami prawnymi w kraju i 
zagranicą. 

2000.08 -   2002.05 Zakłady Drzewne S.C.
szef produkcji, koordynator dyrektor generalny
nadzór nad produkcją drzewną t.zn. tartaczną i stolarką budowlaną, 
szczególnie okien i drzwi z warstwowo klejonego drewna. Wdrażanie 
innowacyjnych elementów konstrukcyjnych warstwowo klejonych, projekt 
kopuły. Nadzór nad całokształtem działalności zakładu.

1998.08 -   1999.12 Frenos Sauleda sp. z o.o.
szef produkcji
samodzielne uruchomienie pordukcji okładzin ciernych sprzęgłowych w Polsce 
według technologii hiszpańskiej firmie FRENOS SAULEDA 

1996.02 -   1998.07 PPU "IRRA" sp.cyw.
kierownik produkcji
nadzorowanie produkcji elementów z tworzyw sztucznych na wytłaczarkach i 
wtryskarkach. Nadzór nad parkiem maszynowym, remontami maszyn oraz 
wykonawstwem i remontami oprzyrządowania. Wykonywanie autorskich 
dokumentacji warsztatowych dla remontowanych maszyn i oprzyrządowań, 
oraz uproszczonych technologii.

1992.08 -   1993.10 Spółdzielnia Niewidomych METAL
kierownik produkcji, kierownik ogólny spółdzielni-prezes zarządu
nadzór nad produkcją wyrobów mechanicznych i elektrotechnicznych; nadzór i 
kierowanie całokształtem działalności spółdzielni

1980.01 -   1992.03 OBR Predom
rzecznik patentowy, kierownik BOINTE+rzecz. pat., kierownik wydziału 
produkcji doświadczalnej, kierownik zakładu prototypów
obowiązki rzecznika patentowego; kierowanie działaniami z zakresu informacji 
naukowo-technicznej branży elektromechanicznego sprzętu gospodarstwa 
domowego; nadzór, kierowanie produkcją i nowymi uruchomieniami 
elementów złączy elektrotechnicznych; nadzór nad produkcją pras 



szybkobieżnych, wykrojniko-krępowników oraz innych urządzeń i 
oprzyrządowań.

1974.09 -   1980.12 ZZSD Predom-Eda
kierownik ZOINTE+ rzecznik patentowy
kierowanie ZOINTE, które zbierało i dostarczało kadrze inżynieryjno-
technicznej informacji dotyczących najnowszych kierunków rozwoju branży 
sprzętu gospodarstwa domowego poprzez wydawanie zakładowego 
informatora naukowo-technicznego oraz wykonywanie obowiązków rzecznika 
patentowego.

// EDUKACJA

1975.05 -   1978.01 Urząd Patentowy RP
rzecznik patentowy
studia podyplomowe

1969.10 -   1974.06 Wyższa Szkoła Inżynierska w Lublinie
Mechaniczny
inżynier

1958.09 -   1969.06 Liceum Ogólnokształcące w Poniatowej
ogólny
średnie

// JĘZYKI

rosyjski średni
angielski podstawowy

// UMIEJĘTNOŚCI

obsługa komputera w 
stopniu podstawowym

● poszukiwania potentowe
 ● poczta e-mail
 ● praca w przeglądarkach
 ● inne wg potrzeb

prawo jazdy kat. "B" Czterdziestoletnia praktyka w eksploatacji wszystkie auta do nośności 3,5t  o 
dowolnych przekładniach

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).


	// Doświadczenie

