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ZAWODOWE 

• Od 1993 roku do dnia dzisiejszego zatrudniony w charakterze pracownika naukowego w Politechnice
Opolskiej:
• Asystent (1993 • 1998)
• Adiunkt (1998 - 2010) na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
• Adiunkt (2010 - 2011) na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki
• Profesor nadzwyczajny (2011- 2019) m, Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki
• Profesor uczelni (2019 - nadal)

• W l;it.lch 1993- 2003 pracownik, a następnie od 2015 roku osoba urządzająca przedsiębiorstwem z branży
instalacyjno- sanitarnej (obecnie firma zatrudnia 40 osób)

• Od zoo:, do 2004 jako prokurent, a następnie w latach 2001, • 2014 roku już jako prezes zarządu prowadził
spółkę prawa handlowego, której przychody sięgały 213 mln/rok

SPRA\IVOWANE FUNKCJE NA UCZELNI 

• Członek Senatu Politechniki Opolskiej
• 0:lonek Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki
• Kierownik Katedry inżynierii Jakoścl Produkcji I Usług w Instytucie Innowacyjności Procesów i Produktów

na 'Nydziaie Inżynierii Produkcji i Logistyki (01.12.2010 nadal)

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ l BADAŃ NAUKOWYCH 

Na początku drogi naukowej moje zainteresowania koncentrowały się w dyscyplinie elektrotechnika 
w specjalności technika wysokich napięć. Szczegółowym obszarem prowadzonych prac badawczych była 
diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych różnych urządzeń elektroenergetycznych, głównie 
z wykorzystaniem metod nieniszczących. Efektem prowadzonych prac było napisanie i obrona w "Lg.,S r. 
rozprawy doktorskiej pt.: 0Analiza metod wzorcowania układów pomiarowych stosowanych w akustycznej 
metodzie oceny wyładowań niezupełnych", której promotorem był prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis. W kolejnych 
latach pracy naukowej moje zainteresowania ewa lu owały w kierunlw modebwanla matematycznego 
i weryfikacji modeli teoretycznych z rzeczywistymi obiektaml fizycznymi, czego efektem było napisanie 
monografii pt. ,,Pomiaty i modelowanie komfortu cieplnego w obiektach sakralnych"jak również uzyskanie stopnia 
naukowego dra hab. w 2011 roku. 

Ścisła współpraca z otoczeniem przemysloWYm, Jaką realizowałem od samego początku kariery 
zawodowej, prowadzona równolegle z pracą naukową, zaowocowała kolejną zmianą zainteresowań 
l przeniesieniem aktywności badawczej na obszar logistyki i zarządzania. Towarzyszyła temu również zmiana 
w 2010 r. miejsca '"Ykonywania pracy i badań z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na Wydział 
Inżynierii Produkcji i Logistyki. Obecnie moja aktywność naukowa koncentruje się na zagadnieniach związanych 
z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesach sterowania zapasami. Miedzy innymi efektem 
prowadzonych prac w tym zakresie jest promotorstwo otwartego w bieżącym roku przewodu doktorskiego pt. 
"System ekspertowy do predykcji popytu dla wybranej grupy przedsiębiorstw sektora MSP". 

W ramach działalności naukowej opublikowałem ponad 100 publikacji, w tym ok. 20 z tak zwanej ,,li 
flladetfijskiej" oraz jedną monografię, Liczba cytowań wg WoS - 39. Indeks Hirscha - 4. 



KSZTAŁCENIE MŁODEJ KADRY 

Wypromowanie jednego doktora w 2019 r. oraz promotorstwo jednego przewodu doktorskiego 
otwartego również w 2019 r. Ponadto promotorstwo w latach 2010-2019 ponad 100 prac magisterskich 
i inżynierskich. Należy również zwrócić uwagę na fakt aktywnej współpracy konsultacyjnej ze studentami 
i absolwentami naszej uczelni w zakresie podejmowanych i realizowanych inicjatyw biznesowych. 

NAJWAŻNIEJSZE SZKOLENIA DODATKOWE 

MANAGEMENT™ (2013 - 2014 r.) organizowane przez ICAN INSTITUTE - wydawcę polskiej edycji 
najbardziej prestiżowego magazynu dla menedżerów na świecie. Szkolenie składało się z dwunastu 
dwudniowych sesji obejmujących takie obszary wiedzy jak: zarządzanie strategiczne, przywództwo 
i zarządzanie, marketing i sprzedaż, finanse i rachunek ekonomiczny, efektywność osobista. Szkolenie 
zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. 

STRATEGY LEADERSHIP ACADEMY™ (2015 r.) - organizowane przez ICAN INSTITUTE. Szkolenie 
składało się z dziesięciu dwudniowych sesji, obejmujących takie obszary wiedzy jak: nowe trendy w strategii 
i zarządzaniu strategicznym, znaczenie innowacji we współczesnym świecie, podejmowanie decyzji w praktyce 
lidera, budowanie proefektywnej kultury organizacyjnej, zarządzanie stresem i energią, zarządzanie 
przychodami i kosztami, zarządzanie wartością spółki. Podobnie jak wcześniejsze szkolenie również i to kończyło 
się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. 

DOŚWIADCZENIE MENEDŻERSKIE 

Od początku pracy zawodowej, tj. od 1993 r. towarzyszyła mi duża aktywność w obszarze działalności 
gospodarczej. Pierwsze kroki w tym zakresie, realizowane były w małej, rodzinnej firmie usługowo-handlowej, 
działającej w branży grzewczo-sanitarnej, przede wszystkim na terenie Opola. Zakres moich obowiązków oraz 
odpowiedzialności był bardzo szeroki i zmieniał się wraz z dynamicznym rozwojem firmy, w której podjąłem 
zatrudnienie. Po kilkuletniej przerwie, w 2015 r. nastąpił powrót do tego samego przedsiębiorstwa, w roli osoby 
zarządzającej - odpowiedzialnej za budowę i rozwój rynku sprzedaży oraz bieżącej działalności. W czasie 
kilkunastu lat pracy w tym zakładzie pracy udało mi się z powodzeniem wdrożyć różne elementy wchodzące 
w skład systemów ERP 11, które obecnie wspierają zarządzanie przedsiębiorstwem, będącego liderem na rynku 
opolskim w swojej branży. Z małej rodzinnej firmy dzięki wytężonej pracy oraz wdrożeniu innowacyjnych metod 
zarzadzania udało się zbudować stabilne przedsiębiorstwo zatrudniające obecnie blisko 40 osób. 

Lata 2003-2014 to okres pracy w przedsiębiorstwie działającym na terenie całego kraju, na początku 
w roli prokurenta (2003 - 2004), a następnie jako prezesa zarządu (2004-2014). Po przejęciu sterów spółka 
zwiększyła przychody z 80 mln zł rocznie (wynik za 2003 r.) do 213 mln zł w roku 2012. W tym czasie spółka 
zrealizowała liczne projekty unijne podnoszące jej konkurencyjność na rynku oraz związanych z nią partnerów 
biznesowych. Wymiernym efektem wspomnianej współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi było 
zaimplementowanie zaprojektowanego, opracowanego i wdrożonego autorskiego systemu wspierającego 
przepływ informacji, który jest obecnie wykorzystywany przez ponad 200 przedsiębiorstw na terenie całego 
kraju. W czasie sprawowania funkcji prezesa, spółka w swojej branży była niekwestionowanym liderem 
w zakresie wprowadzonych i stosowanych rozwiązań IT. Posiadana wiedza teoretyczna oraz nabyte wieloletnie 
doświadczenie wykorzystywane było wielokrotnie w trakcie prowadzenia różnych projektów realizowanych 
z sukcesem przez kierowane prze zemnie przedsiębiorstwo. 

W 1998 r. współtworzyłem inną spółkę prawa handlowego, w której od momentu jej powstania pełniłem 
funkcję prezesa, a która na początku swojego istnienia zajmowała się sprzedażą produktów. Przełomowym dla 
tej spółki był rok 2014, w którym został całkowicie zmieniony profil działalności z handlowej ria doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Za 2018 rok przychody spółki osiągnęły kwotę blisko 
40 mln zł. 

HOBBY I ZAINTERESOWANIA 

Aktywność to cecha, która towarzyszy mi nie tylko w pracy zawodowej, ale również jest podstawą 
spędzania wolnego czasu. Jestem wychowany w kulturze aktywności fizycznej. Jako były piłkarz ręczny Gwardii 
Opole wiem jak ważna jest kultura fizyczna, dzięki której zachowujemy dobrą kondycję oraz rów owa 



emocjonalną w coraz to bardziej skomplikowanym świecie. Dlatego wolny czas spędzam na biegach leśnymi 
ścieżkami, czy też wędrówkach po górskich szlakach, w szczególności Tatrach. Zima to z kolei czas mojej 
aktywności narciarskiej. Moja pasją są również wycieczki motocyklowe po przepięknych regionach Polski i całej 
Europy. Zainteresowanie piłką ręczną pozostało do dnia dzisiejszego, przejawia się ono aktywnym i osobistym 
kibicowaniem brązowym medalistom Superligi piłki ręcznej w sezonie 2018/2019, czyli opolskiej Gwardii oraz 
naszym studentom, którzy na Akademickich Mistrzostwach Polski w piłce ręcznej 9 czerwca 2019 r. w Krakowie 
sięgnęli po mistrzostwo Polski. 


