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Doświadczenie     
 
1989 - do dziś  

 
ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz BYDGOSZCZ     

Właściciel - jednoosobowa działalność gospodarcza     

Działalność w branży meblowej. Produkcja i sprzedaż mebli biurowych. Własny zakład produkcyjny - maszyny     

sterowane numerycznie, 4 sklepy meblowe w woj. kuj-pom o pow. ponad 2500m2. W zakresie wyposażenia w     

meble biurowe firma obsłużyła ponad 14 000 klientów. Od 2008 roku firma specjalizuje się w świadczeniu usług 

w zakresie kompleksowego wyposażenia obiektów w meble oraz sprzęt użytkowy niezbędny do funkcjonowania     

podmiotów gospodarczych, kultury i sztuki itp.. Od 2010 działalność tylko handlowa- realizacja zamówień     

publicznych w zakresie wyposażenia wnętrz obiektów JSP i JST tj. kompleksowego wyposażenia obiektów typu     

uczelnie, biblioteki, hotele, szpitale, nadleśnictwa, placówki oświatowe i kulturalne takie jak. Opera Bydgoska,

Filharmonia Pomorska, Filharmonia Podlaska, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Techniczno- Przyrodniczy    

 Bydgoszcz, Uniwersytet Medyczny Białystok, łącznie ponad 400 obiektów.     

Działalność w oparciu o aplikacje; CRM Microsoft (wdrożona w 2002r jedna z pierwszych firm w kraju), SharePoint     

Microsoft, MindJet, Insert, SAP Bussines One, oraz własne aplikacje wytworzone na bazie Visual Basic.     
 

1984 - 1989  

 

WYTWÓRNIA WYROBÓW Z DRUTU ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN BYDGOSZCZ     

Właściciel - działalność rzemieślnicza     

Produkcja i sprzedaż siatki ogrodzeniowej, wycieraczek, różnych wyrobów z drutu na obszarze całej Polski.     

Monopolista w Polsce w zakresie produkcji wycieraczek plecionych z drutu, główni odbiorcy; WZGS "samopomoc     

Chłopska", Spółdzielnie Spożywców "Społem", Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego.     
 

1983 - 1984  

 

WSS SPOŁEM  Zakład Remontowo Budowlany, Dział inst. Elektr.,  BYDGOSZCZ     

Kierownik działu elektrycznego, Specjalista d/s ochrony przeciwporażeniowej     

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, i stanu izolacji instalacji elektrycznych i     

elektroenergetycznych we wszystkich obiektach "Społem" na terenie dawnego województwa bydgoskiego     

(masarnie, zakłady garmażeryjne, restauracje, bary, kawiarnie, sklepy - łącznie kilkaset obiektów). Kierowanie i     

nadzór nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi w zakresie instalacji elektrycznych i instalacji urządzeń w     

obiektach "Społem" na terenie dawnego województwa bydgoskiego.   
 

1980 - 1983  

 

ELEKTROMONTAŻ, Dział Technologicznego Przygotowania Produkcji, BYDGOSZCZ     

projektant - technolog     

Przygotowanie zleceń produkcyjnych oraz projektowanie szaf i rozdzielnic sterowniczych i elektroenergetycznych     

dla przemysłu. Liczne wnioski racjonalizatorskie min. konstrukcji i technologii szał sterowniczych dla przemysłu     

chemicznego i cementowego na eksport np. Irak. 
 

Edukacja     
 
1975 - 1980  

 
AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA BYDGOSZCZ, ELEKTROTECHNIKA, URZADZENIA I     

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE, MGR INŻ.     

Specjalizacja w zakresie projektowania sieci i instalacji elektroenergetycznych oraz automatyki i sterowania.     

Zaawansowane analizy działania pojazdów bezszynowych na tzw. poduszce magnetycznej.     
 

1970 - 1975  

 

Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Bydgoszczy, Elektrotechnika, Urządzenia i Sieci     

elektroenergetyczne     

Wszechstronne poznanie zagadnień z zakresu elektroenergetyki. Wysoki poziom nauczania. Bardzo dobre  

warsztaty elektryczne i mechaniczne, kształcace umiejętności przezwajania silników elektrycznych, obsługi     

urządzeń pomiarowych, operowania narzędziami ślusarskimi i pracy na obrabiarkach do metalu, spawania     

elektrycznego i gazowego. Bardzo dobre praktyki zawodowe w zakładach przemysłowych.
 

Umiejętności     
 
Zarzadzanie i organizacja pracy, Biegła analiza procesów gospodarczych   w oparciu o wiodące 
oprogramowania komputerowe 
  



Zainteresowania 

Nowoczesna technologia, nowości z zakresu komunikacji taniec towarzyski, co rok na zakończenie 
karnawału udział w balu w Wiedniu na zamku Hofburg. 

 
 


