
Od 1994 r. związany ze wspinaczką sportową, gdzie przeszedł pierwsze szkolenie na kursie skałkowym na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej. W 1996 r. po 3 tygodniowym kursie w Tatrach zdobył uprawnienia i Kartę Taternika
Samodzielnego PZA. Po ciężkim wypadku w górach i długiej rehabilitacji nie poddaje się przeciwnościom losu
i zostaje najpierw w 2002 r. Operatorem Sztucznych Ścian Wspinaczkowych a następnie w 2004 r. absolwentem
blisko 2 letniego kursu Instruktora wspinaczki sportowej na AWF w Warszawie. Wypadek uświadomił mu, że
zdrowie i życie człowieka jest bardzo nieprzewidywalne i kruche a czas reakcji w nagłej potrzebie działa na jego
niekorzyść. Postanawia szkolić się, aby w nagłych wypadkach umieć uratować zdrowie i życie drugiego człowieka.
W 2005 r. ukończył szkolenie udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych i wypadkach drogowych. Realizując
swoje pasje ciągle rozwija się i szkoli, aż w 2007 r. zdobywa kolejne uprawnienia medyczne a w 2008 r. uzyskuje
tytuł Instruktora BLS/AED Europejskiej Rady Resuscytacji. W tym samym roku zdobywa również dyplom
Ratownika Drogowego. W roku 2009 ukończył międzynarodowy kurs PHTLS wg wytycznych Amerykańskiego
Towarzystwa Techników Ratownictwa Medycznego (The NationalAssociation of Emergency Medical Technicians)
- REAGO Gdynia. W tym samym roku kończy kurs Pierwszej pomocy w Górach w firmie Adrenaltika, z którą
współpracuje od tej chwili w charakterze Instruktora ratownictwa specjalistycznego. Zdobywa również uprawnienia
do samodzielnego wykonywania prac na wysokości z użyciem sprzętu alpinistycznego. Następnie kończy 1,5
roczną szkołę, gdzie otrzymuje uprawnienia Inspektora Ochrony Ppoż oraz wstępuje do Ochotniczej Straży
Pożarnej, gdzie szkoli strażaków z zakresu udzielania pierwszej pomocy w terenie o trudnym dostępie. W 2010 r.
kończy kurs Ekiperski PZA a następnie zdobywa międzynarodowy tytuł Instruktora ratownictwa EFR Emergency
First Response. W 2011 r. po raz pierwszy przechodzi kurs KPP dla ratowników systemu KSRG otrzymując
państwowy tytuł i uprawnienia Ratownika, który podlega recertyfikacji co 3 lata. W roku 2012 zdobywa uprawnienia
do kierowania ruchem drogowym (Komenda Stołeczna Policji w Łodzi). W 2013 r. organizuje
i przechodzi Kurs Lawinowy TOPR, następnie w 2016 r. Kurs Ratownika z kolei linowych pod opieką GOPR.
W tym samym roku uzyskuje tytuł Instruktora ratownictwa AHA - American Heart Association w firmie MAX
HARTER. W 2018 r. łącząc pasję wspinaczkową oraz ratowniczą wstępuje w szeregi GOPR – Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, gdzie po zdaniu ponad 40 branżowych egzaminów, czynnie wspiera
koleżanki i kolegów w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia na terenie Jury Krakowsko Częstochowskiej. W 2019 r.
kończy 3 letnie studia licencjackie na wydziale Zdrowie Publiczne o specjalności Organizacja i zarządzanie
w ochronie zdrowia a następnie w 2021 r. zdobywa tytuł Instruktora Alpinistycznych Technik Linowych. Rok 2022 r.
to kolejny rok ciężkich egzaminów na 1,5 rocznych podyplomowych studiach kwalifikacyjnych – Przygotowanie
pedagogiczne. W tym samym roku zdobywa uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi na
specjalistycznym kursie w Toruniu oraz uzyskuje tytuł Taternika Jaskiniowego PZA po blisko 2 letnim kursie
jaskiniowym na terenie polskich Tatr.

Prowadząc własną firmę szkoleniową IZONE-TRAINING CENTRE cały czas czynnie szkoli z zakresu szeroko
pojętego ratownictwa, pierwszej pomocy medycznej wg wytycznych ww. federacji oraz wspinaczki sportowej czy
alpinistycznych technik linowych. Organizuje również niezapomniane eventy w skałach i jaskiniach Jury.
Do dnia dzisiejszego przeprowadził ponad 27 tysięcy godzin dydaktycznych szkoleń z ww. dziedzin.

HOBBY

PRZYNALEŻNOŚĆ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
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Od 1992 r. związany z tworzeniem dokumentacji technicznej jeszcze na desce kreślarskiej.
Pamięta czasy zasychających rapidografów, kalki technicznej i taśmy „gęsia skórka”.

Z programem AutoCAD zetknął się jeszcze w pracy na komputerze pod DOS’em w 1994 r.
W roku 1996 przeszedł swój pierwszy kurs w Ośrodku Badawczo Szkoleniowym Instytutu

Maszyn Matematycznych w Warszawie. Od tamtej pory rozwija się i szkoli przechodząc
kolejne kursy na wszystkich poziomach zaawansowania (1+2+3D) oraz pracując

zawodowo wdrażając z powodzeniem system CAD w pracowniach projektowych.
Od 2006 r. ściśle związany zAutoryzowanym Centrum Szkoleniowym PROCAD S.A. aż do
dnia dzisiejszego. W roku 2010 uzyskał licencję Autodesk Authorized Training Center
Instructor (nr ID:44853). Po latach pracy w pracowniach projektowych, małych firmach
i wielkich zagranicznych korporacjach założył w 2010 r. własną firmę szkoleniową.

Od tej pory wprowadza standardy CAD do firm, przyspieszając, porządkując
i usprawniając ich codzienną pracę. W 2011 r. zdaje egzamin AUTOCAD Certified
Associate + Professional w Centrum Szkoleniowym AEC Design, z którym rozpoczyna
współpracę szkoleniową - również trwającą do dnia dzisiejszego. W 2013 r. zdobywa
uprawnienia egzaminatora ECDL CAD Polskiego Towarzystwa Informatycznego
w Krakowie. W kolejnych latach podejmuje współpracę z Gold Partnerami Autodesk’u,
firmą ABCAD oraz 4DGroup. Od tej pory rozwija swoją działalność szkoleniową na całą

Polskę od morza po Dolny Śląsk wzbogacając dodatkowo zakres szkoleń CAD o moduł
Autodesk Vehicle Tracking. Jest to oprogramowanie do analizowania ścieżki przejazdu

pojazdów. Umożliwia na ocenę ruchu pojazdów oraz oszacowanie potrzebnego miejsca do
bezpiecznego wykonania manewrów na skrzyżowaniach, placach, parkingach, garażach,

itp. W roku 2019 rozpoczyna stałą współpracę z firmą TMSYS Sp. z o.o. przeprowadzając
szkolenia z oprogramowania GstarCAD na kursach stacjonarnych oraz on-line’owych,

przygotowując materiały szkoleniowe, filmy instruktażowe oraz prowadząc helpdesk w mediach
społecznościowych:„Tajniki programu GstarCAD”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biur

projektowych wdraża również zasady prawidłowej pracy w programie Microsoft Word oraz SketchUp
w codziennym życiu pracowni tworzących kompleksową dokumentację techniczną od A do Z.
Przeprowadził ponad 17 tysięcy godzin dydaktycznych szkoleń dla osób prywatnych, uczelni i firm. Posiada własne
autorskie materiały szkoleniowe. W rankingu Instruktorów CAD znajduje się w ścisłej czołówce w Polsce. Jako
jedna z dwóch osób w Warszawie posiada aktualny certyfikat Autodesk Certified Professional od wersji 2010 do
najnowszej edycji programu. Jest autorem artykułów oraz książek o tematyce CAD.
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