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Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Zarządzania MSM o Kierunku Zarządzanie 
Nieruchomościami oraz na  Wydziale Zarządzania DSM o Kierunku  Zarządzanie i Marketing. 
 
Od 2006 roku do chwili obecnej pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego 
w Stowarzyszeniu Energii Odnawialnej, gdzie kieruje działalnością biura SEO, nadzoruje portal IT oraz 
prowadzi analizy z zakresu OZE. Jest autorem konferencji „Polsko-hiszpańskie forum energii 
odnawialnej”. Prowadzi liczne prelekcje w kraju i za granicą oraz uczestniczy w programach edukacyjnych 
z zakresu OZE dla samorządów. 
 
W latach 2005-2006 był Prokurentem w Instytucie Zarządzania Sp. z o.o. w Warszawie, gdzie zajmował 
się sprawami organizacyjno – prawnymi oraz programami edukacyjnymi i konferencyjnymi dla sektora 
energetycznego. 
 
W okresie od 1996 roku do 2003 roku był Szefem Pionu Administracyjnego w „PSE – Serwis” Sp. z o.o. w 
Warszawie i kierował oraz nadzorował pracami  Działu Administracyjnego i Wydziału Współpracy z 
Zagranicą. Zasiadał w Radzie Nadzorczej „PSE – Serwis” Sp. z o.o. w latach 1998-2000. 
Od 1995 do 1996 został Kierownikiem Zadania restrukturyzacji obszarów nieprodukcyjnych  w PSE S.A., 
gdzie zajmował się organizacją i zawiązaniem spółki z ograniczona odpowiedzialnością. 
W latach 1990-1995 był również Kierownikiem Wydziału Administracyjno – Gospodraczego w PSE S.A. w 
Warszawie, gdzie zajmował się kierowaniem wydziału, nadzorem nad projektami inwestycyjnymi oraz 
oddziałami spółki w zakresie  administracji oraz transportu. 
 
 W latach 1989-1990 pełnił funkcję Głównego Specjalisty p.o. Wicedyrektora we Wspólnocie Energetyki i 
Węgla Brunatnego w Warszawie, gdzie kierował i nadzorował pracami Wydziału Administracyjno – 
Gospodarczego. 
 
W 1989 roku w Zakładach Remontowych Energetyki w Warszawie był Starszym Mistrzem p.o. Kierownika 
Wydziału i kierował działem konserwacji urządzeń energetycznych. 
 
Od 1988 roku do 1989 roku wykonywał prace związane z konserwacją urządzeń i instalacji elektrycznych 
jako Technik specjalista we Wspólnocie Węgla Kamiennego. 
 
W latach 1981-1988 był zatrudniony w Centrum Informatyki Energetyki w Warszawie jako Technik 
specjalista i wykonywał prace związane z konserwacją urządzeń i instalacji elektrycznych w Ministerstwie 
Górnictwa i Energetyki. 
 
W okresie od 1979 roku do 1981 roku był zatrudniony w Mazowieckich Zakładach Gazownictwa w 
Warszawie jako Technik specjalista i wykonywał prace związane z konserwacją urządzeń i instalacji 
elektrycznych w Ministerstwie Górnictwa. 
 
Jako Technik specjalista pracował również w SP „SKALA” w Warszawie w latach 1976-1979, gdzie 
konserwował urządzenia specjalistyczne energetyczne. 
 
W 1975 roku był Elektromonterem w zakładzie doświadczalnym w Zakładach Radiowych im. M. Kasprzak 
w Warszawie. 
 
Ukończył następujące kursy: 

 „Zintegrowany System Zarządzania” my SAP (2002 r.), 

 Kurs na członków RN Spółek Skarbu Państwa (1998 r.), 

 Program HEY firmy ComEd-UC-USA (1996 r.), 



 
Odbył również liczne szkolenia z zakresu PR, kierowania personelem, prawa spółek handlowych oraz 
prawa pracy. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej 
spółki cywilnej lub osobowej  albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z o Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


