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W 1975 roku rozpocząłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia ukończyłem w 1981 roku, uzyskując dyplom z 

wyróżnieniem. W 1984 roku zakończyłem podstawową specjalizację w chirurgii i zdałem z 

wyróżnieniem egzamin I stopnia specjalizacji w chirurgii ogólnej. Po uzyskaniu I stopnia 

specjalizacji kontynuowałem pracę na oddziale chirurgii na stanowisku asystenta. W roku 

1984, 1985 i 1986 przebywałem na dwumiesięcznych stażach szkoleniowych w Klinice 

Uniwersyteckiej w Wiedniu.  

W latach 1989-1993 pracowałem jako chirurg w zespołach transplantacyjnym i chirurgii 

naczyniowej w Royal Free Hospital w Londynie, uzyskując tytuł członka Królewskiego 

Towarzystwa Chirurgów w Edynburgu (FRCSEd) oraz pełne prawo wykonywania zawodu na 

terenie Wielkiej Brytanii. W roku 1992 zdałem polski egzamin specjalizacyjny II stopnia w 

chirurgii ogólnej, uzyskując ocenę bardzo dobrą.  

Po powrocie do Polski podjąłem pracę na oddziale chirurgii Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Poznaniu. Wykorzystując doświadczenie zdobyte w Wielkiej Brytanii 

utworzyłem zespół chirurgii naczyniowej, a w styczniu 1994 roku zorganizowałem pierwszy w 

Wielkopolsce ośrodek transplantacji nerek. Utworzenie i wysoka aktywność ośrodka w 

Poznaniu zostały uhonorowane przyznaniem przez Polskie Towarzystwo Transplantacyjne 

nagrody „Pro transplantionibus fovendis” – honorowego medalu za zasługi dla polskiej 

transplantologii. W 1997 roku otrzymałem nagrodę Indywidualną Ministra Zdrowia, a w 1998 

roku Srebrny Krzyż Zasługi. 

W 1999 roku zorganizowałem od podstaw  i zostałem Kierownikiem Kliniki Transplantologii i 

Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy (obecnie CM UMK) i rozpocząłem 

pierwszy w regionie program przeszczepiania nerek. W roku 2001 otrzymałem ponownie 

indywidualną nagrodę Ministra Zdrowia oraz Złoty Krzyż Zasługi. 

W lutym 2002 roku zostałem powołany w skład Krajowej Rady Transplantacyjnej (członek 

Rady do 2011 roku).  
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Od 1997 roku byłem członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Transplantacyjnego kilku kadencji, a od roku 2011 do 203 jego Prezesem. W roku 2003 

uzyskałem specjalizację z transplantologii klinicznej. 

Od 2005 roku jestem członkiem Division of Transplantation, European Board of Surgery. W 

roku 2004 uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 2011 roku tytuł 

profesora nauk medycznych. 

W latach 2006-2018 byłem kierownikiem Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego 

Collegium Medicum w Bydgoszczy, członkiem komisji wydziałowych, recenzentem wielu prac 

doktorskich i przewodów habilitacyjnych. Od 2019 roku pełnię funkcję Dziekana Wydziału 

Lekarskiego. 

Mój dorobek naukowy obejmuje około 220 prac oryginalnych, doniesień zjazdowych i 

opracowań książkowych. 

Moje zainteresowania pozamedyczne to żeglarstwo,  wspinaczka górska i rekonstrukcja 

zabytkowych motocykli. 

 
 


