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WYKSZTAŁCENIE: 
 

2016-2017     Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Wydział Społeczno- 

      Ekonomiczny – Executive Master of Business Administration 

 

2009-2010     Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Podyplomowe, 

       Kierunek: Relacje Inwestorskie i Komunikacja Finansowa 

 

1987-1992     Politechnika Krakowska w Krakowie, Wydział Inżynierii Elektrycznej,  

       Ukończone dyplomem magistra inżyniera,  

 

1991-1992     Politechnika Krakowska w Krakowie, Studium Pedagogiczne –  

       Uzupełniające, 

 

1983-1987     Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie, profil matematyczno- 

       fizyczny, 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 
 

2014- wrzesień 2017    OPTeam SA z siedzibą w Jasionce – spółka notowana na głównym  

       parkiecie GPW w Warszawie, branża IT, 

       Stanowisko: Prezes Zarządu,  

       Zakres obowiązków: reprezentacja spółki na zewnątrz, nadzór nad  

       działalnością spółki, tworzenie i realizacja strategii spółki,  

       restrukturyzacja i optymalizacja organizacji, zarządzanie zespołami  

       ludzkimi. 

       Zatrudnienie w spółce to 220 osób, w grupie kapitałowej  

       ponad 350 osób. Spółka generuje przychody blisko 100 mln zł. 

       W ramach działalności w OPTeam doprowadziłem w procesie  

       inwestycyjnym i zrealizowałem transakcję odkupu udziałów w spółce  

       powiązanej PeP SA na kwotę 75 mln złotych, 

 

2017 lipiec – nadal    NEOMEDIC SA z siedzibą w Krakowie – spółka branży medycznej,  

       zarządzanie i prowadzenie szpitali specjalistycznych, 

       Stanowisko: członek rady nadzorczej,  

       Zakres obowiązków: nadzór nad działalnością spółki, prowadzenie  

       spraw z NFZ, 

       Zatrudnienie w grupie ponad 500 osób. 

 

Lipiec 2016 – Lipiec 2017   BALTA SA -https://www.balta.lv/lv- spółka zagraniczna grupy PZU SA  

       - branża ubezpieczeniowa, z siedzibą w Rydze na Łotwie, 

       Największa firma branży ubezpieczeniowej na Łotwie. 

       Stanowisko: członek rady nadzorczej,  

       Zakres obowiązków: nadzór nad działalnością spółki, 

         

2013–2017      Orzeł Opony SA z siedzibą w Poniatowej - spółka produkcyjna  

       notowana na rynku New Connect, 

       Stanowisko: członek rady nadzorczej,  

       Zakres obowiązków: nadzór nad działalnością spółki,  

 

 2011-2014     OPTeam SA z siedzibą w Jasionce – spółka notowana na głównym  

       parkiecie GPW w Warszawie, branża IT, 

https://www.balta.lv/lv-


 
            „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.).” 
 
 

       Stanowisko: Wiceprezes Zarządu, 

       Zakres obowiązków: realizacja strategii spółki, zarządzanie zespołami  

       ludzkimi, tworzenie i nadzór nad siecią sprzedaży, 

  

2005 – 2011     Elektra Sp z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, branża IT, 

       Stanowisko: Prezes Zarządu,  

       Zakres obowiązków: realizacja strategii spółki, zarządzanie siecią  

       sprzedaży, wdrożenia systemów u klientów, prowadzenie projektów  

       informatycznych,  

       Zatrudnienie w spółce – 45 osób, przychody – 10 mln zł, 

 

2006-2014      Rada Powiatu w Strzyżowie – Radny Rady Powiatu, przewodniczący  

       komisji budżetowej Rady,  

       Zakres obowiązków: przygotowanie budżetu powiatu, kontrola i  

       nadzór nad wydatkami budżetu powiatu, nadzór i wsparcie  

       kluczowych inwestycji realizowanych przez powiat, 

 

2005-2006      Centrum Doradztwa Gospodarczego Silesia Sp z o.o. z siedzibą  

       w Katowicach,  

       Stanowisko: Prokurent,  

       Zakres obowiązków: zarządzanie pionem finansowym,  

       przeprowadzenie procesu sprzedaży spółki, 

 

2003-2006     Uninet Polska Sp z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 

       Stanowisko: Prokurent, 

       Zakres obowiązków: zarządzanie pionem finansowym, likwidacja  

       działalności spółki,  

 

1994-2004     Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, 

       Stanowisko: starszy inspektor kontroli, 

       Zakres obowiązków: obsługa sprawozdawczości z jednostek  

       samorządowych województwa podkarpackiego, współpraca z JST  

       w zakresie sprawnego dostarczania danych elektronicznych,  

       wsparcie kontroli w prowadzonych jednostkach, 


