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tytuł zawodowy: mgr  
(absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, 1980) 

znajomość języków obcych: 
angielski  – dobra w mowie i piśmie 
rosyjski – dobra w mowie i piśmie 
niemiecki – słaba  

  

Przebieg pracy zawodowej 

Polskie Koleje Państwowe:  

Od 1.IX.2001 Centrum Informatyki Kolejnictwa PKP S.A. , a od 1.X.2001- PKP 
Informatyka spółka z o.o., – dyrektor Biura Strategii i Marketingu (od XI .2001), 
główny specjalista ds. marketingu IX-X.2001 

IV.2000-VII.2001 Rada Nadzorcza pierwszej kadencji Kolejowego Przedsiębior-
stwa Turystyczno-Wypoczynkowego "Natura Tour" sp. z o.o. - członek Rady 

X.2000-II.2001 – Udział w komisji ds. wyboru doradcy Zarządu PKP do spraw 
prywatyzacji Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz Szybkiej Kolei Miejskiej, 
udział w komisji ds. wyboru doradcy Zarządu PKP do spraw restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa PKP, doradztwo i przetargi finansowane przez Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju 

III. 2000 r. – XII.2000 Dyrekcja Teleinformatyki Kolejowej PKP, zastępca 
dyrektora ds. marketingu i sprzedaży usług,  

IX.1999 – I.2000 Rada Nadzorcza Kolsped Spedytor Międzynarodowy sp. z o.o.   
(z ramienia PKP, jej mniejszościowego udziałowca), Przewodniczący Rady 
— zagwarantował interesy PKP w spółce Kolsped sp. z o.o. 

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, V. 1998 - III. 2000, doradca v-
ministra ds. transportu lądowego, p. Witolda Chodakiewicza,  
— 1999, uczestnik sesji międzyrządowej Polsko-Litewskiej Komisji Gospodarczej, 
— V.1998, koordynator współpracy m.st. Warszawy i PKP ds. połączenia sieci 

transportowych kolei i metra i obwodnicy kolejowej miasta 



Fundacja Samostanowienie, prezes Zarządu 1996.01.05 - 1999.02.12 , w części 
okresu etatowo, 
— rozwinął akcję stypendialną Fundacji, niekorzystającej z funduszy publicznych 
— utworzył w Wilnie oddział Fundacji o litewskiej osobowości prawnej 

przekształcając polską Fundację w instytucję międzynarodową  
— wprowadził Fundację do spółek, w tym wydającej w Wilnie dziennik “Kurier 

Wileński" 
— wybrany z ramienia Fundacji do Zarządu spółki „Kurier Wileński”, zdecydował 

o wyborze inwestora większościowego, gwarantującego rozwój dziennika 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu, 1994 - 1995, doradca v-ministra E. Nowaka,  
— m.in. udział w negocjacjach nad zamianą zadłużenia PEW Pewex wobec firm 

japońskich na akcje, z udziałem banków austriackich 
Urząd Rady Ministrów, 1992 – 1994, Doradca Ministra w Biurze ds. Polonii i 
Gabinecie Wiceprezesa Rady Ministrów P. Łączkowskiego i przy Komitecie 
Społecznym Rady Ministrów,  
— wkład w opracowanie statutu fundacji Polska Agencja Rozwoju Regionalnego 

(podziękowanie ministra Jana Krzysztofa Bieleckiego, KIE)  
— sformułowanie koncepcji (1994) otwarcia oddziału polskiego banku w Wilnie 

na Litwie, (obecnie działa tam oddział Kredyt Bank SA)  
— inicjator wznowienia i ekspert w pracach senackich nad Ustawą o Fundacji 

Ossolineum w 1994 r., uwieńczonych ustawą. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Konsularny i Wychodźstwa, 
Wydział ds. Polonii, IX.1991-V.1992, starszy ekspert,  
— udział w negocjacjach traktatowych z Litwą, Ukrainą i Rosją. 

agencja prasowa “Agencja Wschodnia” – wspólnik,  X. 1990 - II.1991, 
dostarczanie do Polskiej Agencji Prasowej informacji z Litwy i Łotwy 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii 
Molekularnej, asystent, starszy asystent, biolog,  
— pięć publikacji międzynarodowych, przez 2 kadencje (lata 1984-89) członek 
Rady Naukowej Instytutu – przedstawiciel asystentów i adiunktów 

Centrum Zdrowia Dziecka, IX-XI.1980, stażysta w Zakładzie Diagnostyki 
Laboratoryjnej (Pracownia Wad Metabolicznych),  

Warszawa, 18 stycznia 2003 r.    


