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Jestem członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1958 roku.  

W trakcie pracy w Centralnym Ośrodku Badawczo Projektowym Budownictwa 

Przemysłowego „BISTYP” byłem inicjatorem zorganizowania zakładowego 

Koła SEP i pierwszym Przewodniczący Zarządu tego Koła w latach 1962-64. W 

latach 1968 – 1980 działałem jako Sekretarz Centralnej Komisji Wynalazczości 

i Racjonalizacji przy ZG SEP. W latach 1970 – 1980 z ramienia ZG SEP byłem 

członkiem Centralnego Sądu Konkursowego Turnieju Młodych Mistrzów 

Techniki. W roku 2006 byłem członkiem Komitetu Organizacyjnego Walnego 

Zgromadzenia Delegatów Oddziału Warszawskiego SEP. W Kole 536 byłem w 

kadencjach 1997-2001 i 2001-2005 Sekretarzem Zarządu Koła, a od roku 2006 

jestem członkiem Komisji Rewizyjnej. W latach 2001 – 2006 byłem członkiem 

Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych przy Oddziale 

Warszawskim, a od 2006 roku jestem członkiem Centralnego Kolegium Sekcji 

Instalacji i Urządzeń Elektrycznych przy Zarządzie Głównym SEP. Od roku 

1962 jestem członkiem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP.  

W latach 1970-1976 byłem Przewodniczący Komisji Oświetlenia 

Przemysłowego działającej w strukturach PKOśw.  

Posiadam tytuł mgr inż. elektryka. Jestem absolwentem Wydziału 

Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz Studiów podyplomowych na 2 

Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS. Posiadam wieloletnie doświadczenie w 

projektowaniu, budowie i eksploatacji instalacji elektrycznych oraz oświetlenia 

we wszystkich rodzajach budownictwa, od przemysłowego i komunalnego do 

mieszkaniowego, oraz budowli sakralnych. Jestem specjalistą II stopnia oraz 

rzeczoznawcą Izby Rzeczoznawców przy Oddziale Warszawskim SEP. Jestem 

członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa.  
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Pracę zawodową rozpocząłem w Centralnym Biurze Studiów i Projektów w 

Warszawie, z którego przeszedłem do utworzonego Warszawskiego Biura 

Budownictwa Przemysłowego. W roku 1960 podjąłem pracę w Centralnym 

Ośrodku Badawczo-Projektowym Budownictwa Przemysłowego „BISTYP” w 

którym pracowałem kolejno na stanowiskach projektanta, starszego projektanta, 

kierownika pracowni, generalnego projektanta i z-cy dyrektora ds. technicznych 

i eksportu. Przez sześć lat byłem również Dyrektorem Biura Handlu 

Zagranicznego „BISTYPU”. Przez dwa lata pełniłem funkcję inspektora 

nadzoru inwestorskiego na budowie dużego kompleksu biurowo-mieszkalnego 

w Warszawie. Również przez dwa lata pracowałem w Donbasie na Ukrainie 

jako Kierownik Biura Nadzoru Autorskiego „BISTYPU” w ramach budowy 

trzynastu chłodzonych przechowalni owoców i warzyw.  

Byłem jednym z twórców Fundacji ekologicznej „Czysta Woda” i przez dziesięć 

lat pracowałem w jej zarządzie na stanowisku sekretarza.  

Jestem autorem oraz współautorem szeregu publikacji książkowych m.in. takich 

jak : zeszyty „Poradnika Projektanta Przemysłowego”, „Poradnik Konserwatora 

Urządzeń Oświetleniowych” , „Vademecum budowlane”,” Poradnik kierownika 

budowy”, „Poradnik majstra budowlanego” , „Poradnik mistrza budownictwa 

wiejskiego” , „Moje bezpieczne instalacje - Instalacje elektryczne w budynkach 

mieszkalnych” oraz „Instalacje elektryczne w 3 budownictwie jednorodzinnym” 

, „Grzejnictwo elektryczne” , „Bezpieczny dom rodzinny – Instalacje 

elektryczne – tom I”, „Bezpieczny dom rodzinny – Instalacje elektryczne – tom 

II – Alternatywne źródła – energia odnawialna”, „Vademecum eksploatacji i 

konserwacji urządzeń oświetleniowych” i „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji elektrycznych w praktyce”. Jestem także autorem szeregu 

artykułów z różnych dziedzin elektrotechniki umieszczanych na łamach 

periodyków technicznych takich jak „Elektroinstalator”, „Elektro-Info”, 

„Budownictwo i prawo” , „Administrator”, „Dom i zagroda”, „Ekspert 

budowlany”, „Doradca energetyczny”, „Energia i Budynek”, „Kalejdoskop 

budowlany”, „Dachy”, „Forum budowlane”, „Przegląd budowlany”, „Instalacje 

elektryczne w praktyce” i „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

elektrycznych w praktyce” oraz popularnych „Murator” , „Ładny dom”, „Domy 

jednorodzinne”, „Moje mieszkanie”.  

Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymałem szereg niżej wymienionych 

odznaczeń i wyróżnień.  

Ważniejsze odznaczenia i wyróżnienia państwowe:  
Złota odznaka Zasłużony dla budownictwa i przemysłu materiału budowlanych 

- 1977 Złota odznaka Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 

1996 Srebrny Krzyż Zasługi - 1972 Złoty Krzyż Zasługi - 1979 Krzyż 

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1987  
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Byłem członkiem zespołów nagrodzonych za zrealizowane projekty 

obiektów budowlanych:  
- Nagroda I stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych i Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska za 4 

wybitne osiągnięcia twórcze w projektowaniu w dziedzinie budownictwa, 

architektury i planowania przestrzennego - 1972 - Nagroda II stopnia Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i Ministra Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska za wybitne osiągnięcia twórcze w 

projektowaniu w dziedzinie budownictwa, architektury i planowania 

przestrzennego - 1972 - Nagroda II stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie 

architektury i budownictwa oraz przemysłu materiałów budowlanych - 1978 – 

Nagroda III stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych - 1968 - Nagroda III stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych - 1974  

Byłem współautorem poniższych nagrodzonych lub wyróżnionych publikacji: - 

Nagroda Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej za 

opracowanie pt. „Poradnik majstra budowlanego” - 1986 - Wyróżnienie 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za publikacje p.t. 

„Vademecum budowlane – wyd.1994” - 1994 - Wyróżnienie Ministra 

Infrastruktury za publikacje p.t. „Vademecum budowlane – wyd. 2003” - 2003 - 

Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za publikacje p.t. „ Nowy poradnik majstra 

budowlanego” - 2004  

Odznaczenia i wyróżnienia nadane przez władze SEP:                                                           

- Srebrna Odznaka Honorowa SEP - 1969                                                                                       

- Złota Odznaka Honorowa SEP - 1975                                                                                      

- Srebrna Odznaka Honorowa NOT - 1972                                                                                      

- Złota Odznaka Honorowa NOT - 1976                                                                                       

- Diamentowa Odznaka Honorowa NOT – 2014                                                                                    

- Medal pamiątkowy im. prof. Mieczysława Pożaryskiego - 1998                                                   

- Medal pamiątkowy im. prof. Pawła Jana Nowackiego – 2013                                                      

- Godność Zasłużonego Seniora Stowarzyszenia Elektryków Polskich – 2005                            

- Medal 90 – lecia SEP 2009                                                                                                             

- Dyplom za zaangażowanie w rozwój działalności Koła nr 536 - 2012  

 

 

 



4 

 

Mam jedną i tę samą od ponad 50 lat żonę Jadwigę oraz czworo dzieci, pięcioro 

wnucząt i dwoje prawnuków. Urodziłem się i mieszkam w Warszawie.   

 


