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Wykształcenie:

1971-1976. Politechnika Krakowska w Krakowie
Wydział Zaoczny Budownictwa Wodnego;
kierunek: Budownictwo Wodne Śródlądowe

Opis prac zawodowych:

IV.1970r.- VI.1977r. praca w Gł. Biurze Studiów i Projektów
Górniczych w Krakowie na stanowisku kosztorysanta i asystenta
projektanta w pracowni instalacji i sieci sanitarnych.
VII.1977r.-VIII.1978r. praca w przedsiębiorstwie Hydrobudowa
„Śląsk 2” w Mysłowicach na stanowisku Specjalisty ds.
kosztorysowania, a od VIII.78r.- IV.79r. na stanowisku St. Inżyniera
Budowy. Następnie w przedsiębiorstwie K.B.M.PW „KOMBUD”
Zakład Inżynierii Miejskiej w Katowicach od V.79r.- IV.1981r. na
stanowisku Kierownika Obiektu. W latach V.1981r. – X.1982r. w
Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjnych w Krakowie na stanowisku
Kierownika Budowy. W wyżej wymienionych przedsiębiorstwach
wykonawczych prowadziłem budowy sieci wodno-kanalizacyjnych i
ciepłowniczych, oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych w
obiektach mieszkalnych i przemysłowych na terenie niżej
wymienionych miast jak: Katowice-Szopienice, Mysłowice,
Sosnowiec, Jaworzno, Libiąż, Chrzanów, Trzebinia Siersza.
W latach XI.1982r. –X.1989r. pracowałem w Przedsiębiorstwie
Projektowo-Technologicznym Przem. Lotn. i Silnik. „PZL –Kraków”
w Krakowie, na stanowisku st. asystenta proj. a następnie w grudniu
82r. po uzyskaniu budowlanych uprawnień projektowo–
wykonawczych na stanowisku st. projektanta. W w/w
przedsiębiorstwie projektowym pracowałem przy inwentaryzacjach i
projektowaniu sieci oraz instalacji sanitarnych w obiektach
mieszkalnych i przemysłowych.
Od listopada 1989r. podjąłem się samodzielnej działalności w
dziedzinie projektowania w warunkach domowych w ramach
powszechnej gazyfikacji na terenach województw: tarnobrzeskiego,
kieleckiego i rzeszowskiego. Udział w tej akcji jaką była w/w
gazyfikacja, trwał do końca wygaśnięcia tej akcji, czyli do końca
1999r. W okresie tej akcji ilość wykonanych projektów wewnętrznych
instalacji gazowych oraz sieci gazowych (w mniejszej ilości) szacuje
się na około 1 tysiąca.
Po roku 1999 zakres prac projektowych (a także wykonawczych)
został poszerzony. Byłem i jestem powoływany do różnych prac z
zakresu projektowania, kontrolowania, nadzorowania oraz
inwentaryzacji przedmiotowych obiektów inwestycyjnych (Tarnów,
Lublin i gmina Mogilany).
I tego rodzaju działalność usługowo-projektową kontynuuję po dzień
dzisiejszy jako emeryt.
Verte
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Jako emeryt (od 30.04.2006r.) cieszę się dobrym stanem zdrowia
(bez nałogów), sprawny, mobilny i nie rozstaję się z wykonywaniem
usług jakich
udzielam w ramach posiadanych uprawnień
budowlanych.
Doświadczenia zawodowe:
VI- VIII. 1978 - prowadzenie robót montażowych kolektora wodnego dn 1100 w Szopienicach, na
odcinku Katowice – Zagórze.
V – IX. 1980 - prowadzenie robót ziemnych i montażowych sieci cieplnej do budynku hoteloworotacyjnego w Libiążu.
V – VIII.1981 – prowadzenie prac montażowych kanału cieplnego do budowanego Osiedla
Trzebińska II w Chrzanowie.
X. 1982 – zakończenie prac instalacji sanitarnych w 4-ch blokach mieszkalnych, oraz oddanie ich do
użytku na osiedlu Trzebińska II w Chrzanowie.
Lata 1998 - 2007 – świadczenie usług w zakresie inwentaryzacji i projektowania wewnętrznych
instalacji sanitarnych w remontowanych kamienicach będących w zarządzaniu przez ZBK Kraków.
Lata 1999 - 2000 – równolegle z powyższym wykonywanie prac związanych z inwentaryzacją
przebiegu projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej w tarnowskiej dzielnicy Klikowa.
Lata 2000 - 2002 – jw. lecz wykonywanie prac związanych z inwentaryzacją i projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mogilany.
Lata 2011 - 2013 – wykonywanie prac związanych z inwentaryzacją i projektowaniem trasy sieci
rozdzielczej gazu średniego ciśnienia w miejscowościach: Łańcuchów i Turka, dla Inwestora: Zakład
Gazowniczy; Oddział w Lublinie.
Lata 2014 - 2015 – jw. lecz wykonywanie prac związanych z inwentaryzacją i projektowaniem sieci
kanalizacji sanitarnej (wraz z przepompowniami) dla miejscowości Libertów, Gm. Mogilany.
Uprawnienia zawodowe

Uprawnienia budowlane: projektowe i wykonawcze w zakresie
instalacji i sieci sanitarnych (upr. BPP nr 355/82, nr 374/82,
RP-upr.1040/94). Od stycznia 2001r. zostałem członkiem MOIIB
w Krakowie o nadanym nr ewidencyjnym: MAP/IS/4223/01.
W nawiązaniu do powyższych jestem gotowy podjąć pracę na całym
lub częściowym etacie.

Znajomość języków obcych:

Język rosyjski – średnio wyuczony

Prawo jazdy

kat. A, B.

Umiejętności zawodowe

Znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft – Word i Excel).
Wysokie umiejętności przy wykonywaniu projektów metodą
kreślarską (tradycyjną).

Zainteresowania zawodowe

Rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych przy
projektowaniu i wykonywaniu sieci oraz instalacji sanitarnych.

Zainteresowania

historia, geografia, urbanistyka, infrastruktura, kultura, teatr, sport

Dodatkowe atuty

zaangażowanie, dyspozycyjność, koleżeńskość, samodzielność,
staranność, komunikatywność w nawiązywaniu kontaktów
personalnych, lojalność.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą
o Ochronie danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. Ust. Nr 133 poz. 883

