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Doświadczenie zawodowe: 
 
 
 
2010 - DAKA Project Management 

 
Działalność gospodarcza - doradztwo w zakresie zarządzania projektami. 

 
 
2007 – 2009 LC Corp S.A we Wrocławiu - Wiceprezes Z arządu 

Organizacja obszaru zarządzania projektami w Spółce, nadzór nad 
przygotowaniem i realizacją 12 projektów deweloperskich o łącznej wartości 
ponad 4 MLD PLN, wdroŜenie systemu zarządzania portfelem projektów w 
środowisku Primavera Project Planning P6. 

 
 
2004 – 2007 DONAKO  Sp. z o.o we Wrocławiu - Dyrektor d.s.  Rozwoju 

Opracowanie i nadzór nad realizacją planu modernizacji i rozwoju Spółki 
obejmującego program inwestycji produkcyjnych o wartości 10 min euro, 
wdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego 
zarządzanie przedsiębiorstwem (MFG/PRO), koordynacja procesu sprzedaŜy 
udziałów w spółce na rzecz inwestora finansowego (Innova Capital). 

 
 
2000 – 2004 Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A.  w Świdnicy - Prezes Zarz ądu 

Kierowanie bieŜącą działalnością operacyjną Spółki, opracowanie i implementacja 
planu restrukturyzacji Spółki, koordynacja działań związanych z wyjściem 
inwestora finansowego (FUND1 zarządzany przez Ballinger Capital), sprzedaŜ 
spółki inwestorowi strategicznemu (Grupa APATOR). 

 
 
1998 – 2000 Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu - Prezes Zar ządu 

Kierowanie bieŜącą działalnością operacyjną Spółki, opracowanie i wdroŜenie 
planu restrukturyzacji spółki, przywrócenie rentowności operacyjnej, wprowadzenie 
rozwiązań organizacyjnych i informatycznych zapewniających efektywną kontrolę 
operacyjną i strategiczną spółki, wdroŜenie nowych technologii produktów - kotły 
fluidalne i odzysknicowe. 



 
1993-1997 ABB Dolmel Sp. z O.O. we Wrocławiu - Prez es Zarządu 

Kierowanie bieŜącą działalnością operacyjną Spółki, integracja Spółki ze 
strukturami Grupy ABB, wdroŜenie stosowanych w Grupie ABB rozwiązań 
organizacyjnych, wdroŜenie systemu zapewnienia jakości zgodnego z normą ISO 
9001, nadzór nad procesem transferu technologii, implementacja informatycznego 
systemu wspomagającego zarządzanie produkcją i finansami. 

 
 
1991 – 1993 ABB Dolmel Sp. z o.o. we Wrocławiu - Dy rektor Fabryki Generatorów 

Transfer technologii generatorów ABB, nadzór nad realizacją programu inwestycji 
produkcyjnych związanych z wprowadzeniem generatorów chłodzonych 
powietrzem. 

 
 
1991 ABB Power Generation Ltd, Baden, Szwajcaria - Konstruktor 

Udział w pracach rozwojowych nowej serii turbogeneratorów o chłodzeniu wodno-
wodorowym. 

 
 
1990 H. Cegielski / Public Power Corporation of Gre ece - Inspektor Nadzoru 

Nadzór nad montaŜem i uruchomieniem generatorów w elektrowniach na wyspach 
greckich. 

 
 
1986 – 1990 DZWME Dolmel we Wrocławiu - Konstruktor  

Udział w opracowaniu dokumentacji technicznej hydrogeneratorów dla małych 
elektrowni wodnych. 

 
 
W latach 1997 - 2009 członek Rad Nadzorczych: 

Energobudowa Opole Sp. z O.O w Opolu, 
Zakłady Remontowe Energetyki ZREW S.A. w Warszawie, 
Fabryka Maszyn Górniczych WAMAG S.A. w Wałbrzychu, 
Dolnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych DFME Sp. z o.o. we Wrocławiu. 

 
 

Wykształcenie 
 
 
1980 -1986 Politechnika Wrocławska - Wydział Elektryczny - Instytut Maszyn Elektrycznych. 
 
1993 – 1997 Liczne kursy i seminaria z zakresu zarządzania ( Stockholm School of Economics, 

IMD w Lozannie, wewnętrzne szkolenia w grupie ABB). 
 
 
Języki obce Biegła znajomość języka angielskiego 
 
Inne Znajomość uwarunkowań prawnych i ekonomicznych związanych z organizacją i 

zarządzaniem przedsięwzięciami. Biegła znajomość systemów informatycznych 
wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami i projektami. 


