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Wykształcenie wyższe 
Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziale Mechaniki Precyzyjnej zakończone tytułem 
magistra inżyniera w specjalności inżynierii biomedycznej. 
Doktorant na Politechnice Warszawskiej zakończone tytułem doktora nauk technicznych w 
specjalności aparatury medycznej.  
 
Praca zawodowa 
 
Od VI.2016 Prezes Zarządu COMP Centrum Innowacji sp. z o.o. (Inkubator start-up’ów w 

dziedzinie IT) 
IX.2013 – V.2016 (*) Dyrektor Krajowy koncernu Dräger w Polsce, kierujący jako Prezes Zarządów 

obydwiema spółkami koncernu Dräger w Polsce:   Dräger Polska  
sp. z o.o. ( patrz poniżej ) oraz Dräger Safety Polska sp. z o.o. ( systemy 
detekcji gazów i bezpieczeństwa przemysłowego ). 

 Docelowym zadaniem Dyrektora Krajowego było ujednolicenie procedur obu 
( bardzo różnych ) firm i połączenia ich w jedno przedsiębiorstwo – docelowo 
w roku 2017 

 
VIII.2001 – V.2016 (*) Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Dräger Polska sp. z o.o. 
 Firma działa na polskim rynku od 1991 roku. Moim zadaniem było 

zwiększenie sprzedaży i zwiększenie udziału w rynku, w szczególności poprzez 
skuteczną promocję nowych produktów, a także poprzez zmianę formy 
biznesu  – od prostej sprzedaży aparatów do kompleksowego zapatrywania 
szpitali z udziałem innych dostawców ( np. w konsorcjach ) 

 
IV.1992 – VII.2001 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny firmy AMPOLMED sp. z o.o. 
 Tworzyłem firmę od podstaw, włącznie z rekrutacją zespołu, układaniem 

procedur importu, sprzedaży, marketingu, szkoleń itp.  
Zadaniem firmy było wprowadzenie na polski rynek ( a później prowadzenie 
reprezentacji ) markowych producentów sprzętu medycznego, głównie z USA 
( np. Spacelabs, Novametrix, Sechrist ) a także z Europy Zachodniej ( np. 
Heinen-Lӧwenstein ). 
Pod koniec lat 90-tych firma osiągnęła pozycję lidera na krajowym rynku 
dostawców aparatury do anestezjologii i intensywnej terapii 
 

VI.1987 – IX.1990 Konsultant d/s aparatury medycznej w P.Z. POLMED 
 
III.1985 – VI.1987    Dyrektor d/s Rozwoju i Wdrożeń w P.Z. Uni-Med. Electronics 
 
I.1985 – II.1985 Główny Specjalista ds. Aparatury Medycznej w POL-SPRINGS 
 
IX.1982 – X.1984 Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego w PLASTOMED ( HTL ) 
 
XI.1977 – VIII.1978 Specjalista w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku 
 

 

Działalność niezawodowa 
 



VI.2007 – IX.2013 Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki giełdowej SKYLINE INVESTMENTS SA 
 
od II.2002 Przewodniczący Rady Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów 

Medycznych POLMED ( moja 6-ta kolejna kadencja na tym stanowisku ).  
Izba zrzesza producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, i jest 
członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wyrobów Medycznych EUCOMED 
 z siedzibą w Brukseli. 
Izba reprezentuje firmy członkowskie przed różnymi instytucjami, takimi jak 
rząd i samorządy, oraz inne organizacje społeczne. 
POLMED wypowiada się na temat praktyki gospodarczej, aktów prawnych i 
ich projektów, oraz proponuje własne rozwiązania. Prowadzi szkolenia i 
doradztwo. Poprzez uczestnictwo w kampaniach społecznych, wspiera dostęp 
do innowacji w medycynie. 

 
IV.2001 – XII.2002 Reprezentant Ministra Zdrowia w komisji „Media & Health” Rady Europy w 

Strasburgu. Celem Komisji było przygotowanie rekomendacji Rady Europy dla 
mediów na ich wpływ na promocję zdrowego stylu życia. 

 
VI.1999 – VI.2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej ASCOR SA ( producent pomp infuzyjnych ).   
 

 

Umiejętności   
Kompleksowa znajomość przepisów prawnych koniecznych do prowadzenia 
przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie skuteczności  biznesowej jak i 
bezpieczeństwa .  

  
Tworzenie dobrze współpracujących zespołów ludzkich i sprawne nimi 
zarządzanie.  

 
   Koncentracja na wykonywaniu planowanych zadań. 
 
   Duża odporność psychiczna w sytuacjach kryzysowych.   
 
( * ) – od 28.05.2015 bez konieczności świadczenia pracy;  
            
Oświadczam, iż: 

 nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A., 

 nie jestem wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A. spółce cywilnej lub 

osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej 

konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A. osoby prawnej, 

 nie zostałem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 

Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_prawny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medycyna

