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DANE OSOBOWE 
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Data urodzin: 
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1.08.1982 
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600-000-001 
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WYKSZTAŁCENIE  

09.2000–06.2004 
 
09.1996–06.2000 

Technikum Zawodowe w Warszawie 
specjalizacje: urządzenia sanitarne, wyposaŜenie sanitarne budynków 
Zespół Szkół Elektrycznych w Warszawie 

 specjalizacje: ślusarz-spawacz
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
07.2008–obecnie monter instalacji sanitarnych – Fir ma XYZ
remonty, wykonawstwo i serwis instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacji, C.O., gaz, 
systemy TE-CE, Pex, PP 
 
06.2005–obecnie hydraulik – własna działalno ść gospodarcza
wykonywanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych: przeciwpoŜarowych, centralnego ogrzewania, 
ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, gazu w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych 
wykonywanie sieci wodociągowych 
wykonywanie instalacji szamba ekologicznego i ogrzewania z wykorzystaniem energii ziemi 
orurowanie ze stali, miedzi, plastiku 
montowanie wszelkiego rodzaju urządzeń sanitarnych 
prace ślusarskie, elektryczne i remontowo-budowlane 
prace naprawcze (przetykanie rur, urządzeń sanitarnych, naprawa przecieków) 
inne usługi w zakresie wykonywania instalacji sanitarnych 
 
09.2004–05.2005 monter instalacji ruroci ągów  – Przedsi ębiorstwo Budownictwa 

InŜynieryjnego XYZ 
układanie, remonty, konserwacja, usuwanie awarii oraz przyłącza domowe systemów wodociągowych, 
gazu, kanalizacji 
montaŜ nowych sieci: doszczelnianie rurociągów systemem betonowym 
 

KURSY I SZKOLENIA, UPRAWNIENIA
szkolenie z zakresu przepisów BHP i bezpieczeństwa pracy 
spawanie gazowe acetylen – tlen 
spawanie elektryczne w osłonie CO2 
kurs dla monterów gazociągów i wodociągów z tworzywa sztucznego polietylenu i kanalizacji PCV 
oraz instalacji z tworzyw sztucznych i rur miedzianych  
uprawnienia eksploatacji instalacji i sieci gazowych do 0,5 MPa 
 

DODATKOWE INFORMACJE 

Umiejętno ści 
zmysł techniczny i zdolności manualne 
czytanie rysunku technicznego 
umiejętność organizacji pracy 
 
Umiejętno ści dodatkowe 
prawo jazdy kategorii B i C 
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Języki obce  
komunikatywna znajomość języka niemieckiego 

Zainteresowania 
narciarstwo, pływanie, wędkarstwo 
 

 


