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Wykształcenie
1959 – 1967(pierwszy rocznik ośmioklasistów ) Szkoła podstawowa w Sulęcinie i Sulechowie
1967 – 1971
Liceum ogólnokształcące w Sulechowie
1971 – 1980 (studia i staż podyplomowy)
Wojskowa Akademia Wojskowa w Łodzi, wydział lek.

Doświadczenie zawodowe
1999 – dzisiaj
specjalista medycyny sportowej, chirurg urazowy
ortopeda, lekarz medycyny lotniczej, od 2002 roku funkcja Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
medycyny sportowej województwa lubuskiego. Początkowo kierownik gabinetów zabiegowych
Polikliniki MSWiA i Przychodni ALDE – MED w Zielonej Górze. Członek grupy założycielskiej
Oddziału PTMS, pierwotnie pod nazwą Wielkopolski , obecnie pod nazwą Zachodni. Organizator
i współorganizator dziesięciu konferencji oddziału. Od 2007 roku koordynator medycyny sportowej
w nowo powstałej Przychodni Sportowej „OLIMP” w Zielonej Górze, placówka zgłoszona w 2013r. do
akredytacji szkolenia w dziedzinie medycyny sportowej. Na zwołanym w 2009r w Łodzi , Walnym
Zebraniu Członków PTMS wybrany na członka Głównej Komisji Rewizyjnej a na Walnym Zebraniu
Członków PTMS w 2013r. we Wrocławiu wybrany na członka Zarządu Głównego.
1988 – 1999
starszy oficer w Szefostwie Służby Zdrowia Wojsk
Lotniczych w Warszawie , koordynator lecznictwa i profilaktyki w pionie wojsk lotniczych na terenie
kraju. Współorganizator z ramienia wojsk lotniczych zabezpieczeń medycznych pobytu VIP w Polsce,
trzykrotnie – 1995, 1997, 1999, oddelegowany do bezpośredniego zabezpieczenia medycznego i
medycznej ewakuacji lotniczej Jana Pawła II. Członek grup logistycznych w latach 1994 - 1995 wojsk
lotniczych do współpracy z NATO. Rzecznik wykorzystania lotów szkoleniowych w wojskach
lotniczych do transportu organów we współpracy z POLTRANSPLANTEM. Uzyskanie specjalizacji
zawodowych z medycyny lotniczej , ortopedii i traumatologii, medycyny sportowej. Mianowany do
stopnia podpułkownika, przeniesiony w stan rezerwy.
1980 - 1988
lekarz w jednostkach bojowych obrony powietrznej
kraju , w 1985 roku mianowany na stanowisko st. lekarza batalionu radiotechnicznego w okolicach
Krosna Odrzańskiego. Samodzielna praca lekarska z kadrą zawodową , rodzinami i żołnierzami służby
zasadniczej. Mianowany do stopnia kapitana.

Posiadane uprawnienia
- uprawniony do badań lekarskich osób kierujących pojazdami
- upoważniony do badań lekarskich osób ubiegających się, lub posiadających pozwolenie na broń
- upoważniony do badań profilaktycznych (08/5T/65)

