Marek Stankowski ur. 16.04.1952r. ( 2 dzieci dorosłych) www.marpol.net.pl
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Rok ukończenia studiów 1977 (mgr inż. elektronik) Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki , specj. Radiotechnika (teletransmisja)
Przebieg pracy zawodowej:

info@marpol.net.pl

LP Od - Do pracodawca

na stanowisku
konstuktor układów
Ośrodek Badawczoelektronicznych zwłaszcza
10.10.1977 Rozwojowy Radiofonii
1
analogowych i początki mikro
31.11.1980 Odbiorczej "DIORA" od.
procesorów 8-bitowych - odbyty
Wrocław
kurs tygodniowy w Warszawie

osiągnięcia
w zakresie podwalin zdalnego
sterowania (np.. Gramofon
DANIEL)

Wojskowy Instytut
01.12.1980
2
Techniki Inżynieryjnej
31.05.1985
we Wrocławiu

konstuktor układów
elektronicznych zwłaszcza
analogowych i cyfrowych na
tranzystorach - szeroka gama
czujników....

1.Świadectwo o dokonania
wynalazku nr 207048 z dnia
24.10.1984r
2. Świadectwo o dokonania
wynalazku nr 221800 z dnia
15.15.1986r
-współpraca z "DOLAM" w
zakresie wytwarzania scalonych
układów cieńkowarstwowych

01.09.1985 CTHE UNITRA
3
15.10.1985 SERWIS od Wrocław

specjalista serwisu (sprzętu RTV
najczęściej pochodzącego z
Pewexu)

pierwsze doświadczenia pod
własną działalność gospodarczą

04.11.1985 PZ "Hammilton"
4
30.04.1986 Wrocław

elektronik - rózne sprawy
techniczno-organizacyjne

pierwszy kontakt z komputerem
PC różne specyfiki związane z
działalnością Firmy Polonijnej
w Polsce

01.05.1986
5
CNPAE - IASE
31.10.1986

projektant układów regulacji
INTERELEKTRAN dla
elektrowni Bełchatów w Zespole
Pracowni Projektowych
Automatyki.

między innymi uruchamianie
szaf sterowniczych dla bloku nr
11 elektrowni bełchatów
będącego wtedy w budowie...

między innymi opracowałem
czujnik analogowo-cyfrowy do
specjalista-konstruktor w
pomiaru częstotliwości turbiny
Zakładzie Konstrukcji Urządzeń
w elektrowni w Bełchatowie
Regulacji
(wyeliminował czujnik firmy
SIemens)
kierownik niewielkiego zespołu
MATEX spółka z o. o. Samodzielny Specjalista ds.
produkcyjno-handlowego Oddział Wrocław
elektroniki
doświadczenia głównie mena
dżerskie
Miałem zadanie opanować i
przekazać technologom
Zakład Elektroniczny
umiejetności zastowania nowo
"ELWRO" Zakład
- Specjalista technolog później przybyłych kom. PC.
Automatyki (ELAM) we - Starszy programista
Opanowałem pakiety WORKS i
Wrocławiu
FRAMEWORK i nie tylko
nauczyłem posługiwania się
arkuszami kalk. alr również w

INSTYTUT
AUTOMATYKI
01.11.1986
6
SYSTEMÓW
31.10.1988
ENERGETYCZNYCH
"IASE"

7

01.11.1988
28.02.1989

01.03.1989
8 30.11.1992

jęz. FRED oprogramowałem
stanowiska produkcyjnomagazynowe!

01.12.1992
9
ZETO - Wrocław
31.07.1994

specjalista programista

MARPOL Marek
14.02.1994 Stankowski we
10
i obecnie Wrocławiu
www.marpol.net.pl

właściciel i główny programista

m.in.:Novell Education
Certificate Netware 2.11 System
Manager i opanowanie systemu
Clipper 5.2d ...
prawie wszystkie (ok.120)
programy bazo danowe opisane
na stronie internetowej. Głównie
napisane w systemie Clipper
5.2d (biblioteki jezyka C), ale
również Vizual Basic w
zaawansowanych makrach
zwłaszcza Excel, język PHP,
Java Script, MYSQL ....robione
w technologii mieszanej! (ponat
200 klientów) Ostatnie kilka lat
- przemysłowe strony
internetowe - gdzie klient sam
może aktualizować swoje bazy
SQL i wstawiać czy usuwać
pliki (np. jpg) itd

Dodatkowe umiejętności:
Dość dobra znajomość języków: niemiecki, rosyjski, angielski , dobra znajomość wszystkich możliwych
wersji Windows, Dos, MS Office; duże doświadczenie w kontaktach z klientami przy wdrożeniach i
negocjacjach. Pewna orientacja w sprawach administracyjnych (napisałem również program FinansowoKsięgowy) , (związku z procesem budowania własnego domu - praktycznie wszystkie zawody budowlane
typu murarz, tynkarz....) Oczywiście umiem pływać i mam prawo jazdy kat. B
Zainteresowania:
Muzyka w zakresie grania na instrumentach fortepian, klarnet, gitara w na poziomie ukończonej szkoły II
stopnia, Jazz i ambitna muzyka rozrywkowa, kajakowanie turystyczne (złote wiosła), szachy , brydż,
psychologia, sport i turystyka górska.

