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Podsumowanie:
1. Zarzuty postawione w piśmie są kompletnie absurdalne, niemal z jakiejś alternatywnej rze-

czywistości w której Zarząd Safety Camera Systems Sp. z o o (dalej SCS) wydaje się żyć i w
której zaszły kompletnie inne zdarzenia niż te które miały miejsce podczas przygotowywa-
nia programu „Czarno na białym – na radarze”.

2. Żadnego sprostowania nie będzie i być nie może.  

3. Zarząd SCS próbuje, moim zdaniem, w sposób niekompetentny, bezprawny i wręcz szalony
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zastraszyć mnie czy TVN24 abyśmy brali udział w szaradzie w ramach której SCS zataił
bądź celowo sfałszował prawdziwe charakterystyki urządzeń przez nich oferowanych, w
rezultacie czego policja nie została właściwie przeszkolona co do zasad właściwego używa-
nia tych urządzeń, w rezultacie czego tysiące osób zostało niesłusznie ukaranych. 

Niniejszym stanowczo żądam:
1. Pisemnych przeprosin podpisanych przez wszystkich członków zarządu SCS i dostar-

czonych nie później niż godzina 12:00 dnia 22 listopada 2016.

2. Jeżeli żądanie 1 nie zostanie spełnione, dokładnie o tej godzinie tego dnia opublikuję w ca-
łości treść wysłanego mi „Przedsądowego wezwania sprostowania wraz z przedsądowym
wezwaniem do zaprzestania naruszania dóbr osobistych” wraz z niniejszą odpowiedzią a
potem, nie później niż 14 dni po tej dacie, złożę obszerne zawiadomienie do Prokuratury i
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w którym dokładnie opiszę, moim zdaniem, maso-
we fałszerstwa dokumentacji Zatwierdzenia Typu, instrukcji obsługi, fałszywego przedsta-
wiania możliwości urządzeń w przetargach, czego moim zdaniem dopuścił się SCS. To spo-
wodowało, że policja została wprowadzona w błąd co do właściwych charakterystyk urzą-
dzeń i dlatego operatorzy urządzeń nie zostali właściwie wyszkoleni. W zawiadomieniu
zażądam aby całość majątku spółki i majątku osobistego członków zarządu zostały zabez-
pieczone na poczet odszkodowań dla poszkodowanych kierowców i dla Skarbu Państwa.
Poinformuję także firmę LTI w USA o działaniach SCS i o tym jak naraziła wizerunek LTI
na szwank. Wydaje mi się że jeżeli się dowiedzą o detalach działań SCS opisanych tutaj to
sami natychmiast odbiorą SCS prawo sprzedawania ich urządzeń. Nie złożyłem takiego za-
wiadomienia w Prokuraturze dotąd nie dlatego że boję się jakiś pozwów ze strony SCS ale
dlatego że chciałem zaproponować w GUMie i w policji rozwiązania mniej drastyczne i zo-
stałem zaproszony przez nich jako konsultant w tej sprawie. 

3. Żądam także aby SCS niezwłocznie rozpoczęła negocjacje z Komendą Główną Policji  w
celu ustalenia wysokości odszkodowania które zapłaci SCS, a które niezwłocznie zostanie
przeznaczone na właściwe przeszkolenie operatorów urządzeń dostarczanych przez SCS.
Bez tego, jedynym rozsądnym rozwiązaniem dla Głównego Urzędu Miar musi być anulo-
wanie Zatwierdzeń Typu uzyskanych przez SCS jako jedyny właściwy sposób aby chronić
prawa kierowców.

4. Żądam także, aby SCS dokładnie wyjaśnił swoje powiązania z biegłym Jarosławem Tetery-
czem, który do dzisiaj, powołując się na bycie przeszkolonym czy nawet autoryzowanym
przez SCS upiera się w niemal każdej pisanej przez niego opinii sądowej że żadne szkolenia
policjantów używających lidary UltraLyte i podobne nie są wymagane, natomiast instrukcja
tylko rekomenduje a nie wymaga codziennego sprawdzania kalibracji celownika a błędne
pomiary lidarem mogą być tylko skutkiem trafienia w inny pojazd.
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Uzasadnienie:
Źródło problemów 
Źródłem problemów z pomiarami przy użyciu urządzeń jest właśnie kompletny brak właściwych
szkoleń operatorów. Niewyszkolony operator bądź nierzetelny operator może za pomocą lidaru
(laserowego miernika) uzyskać każdy możliwy pomiar który nie ma absolutnie niczego wspólnego
z prędkością żadnego pojazdu, co wyraźnie było pokazane w programie. 

Operatorzy tych urządzeń w Polsce nie zostali właściwie wyszkoleni bo SCS dopisał do instrukcji
obsługi urządzeń UltraLyte oryginalnie dostarczonych policji następującą frazę:

Fragment instrukcji UltraLyte dostarczonej policji przez SCS 

Fraza ta, to moim zdaniem, popartym każdą literaturą dotyczącą lidarów, to absolutne fałszerstwo,
prymitywna propaganda napisana przez osoby które albo nie miały absolutnie zielonego pojęcia o
właściwych standardach używania laserowego miernika albo które celowo wprowadziły policję w
błąd aby, np. konkurować z równie „cudownymi” radarami ISKRA w których podobnie sfałszowa-
no tłumaczenie instrukcji. Producent urządzenia nigdy nigdzie czegoś takiego nie napisał. Produ-
cent urządzenia UltraLyte w USA wymaga aby każdy policyjny operator przeszedł specjalistyczne
szkolenie (niekoniecznie u nich) i wydaje tego dowód w postaci certyfikatu szkolenia który wyglą-
da tak:

Dopisanie tej frazy przez CSC jest więc, moim zdaniem, ciężkim przestępstwem i przyczyną tego
że policja nie była świadoma że szkolenia były potrzebne. No bo skoro urządzenie „gwarantuje
wiarygodność pomiaru w każdych warunkach” to operator nie może być w stanie wykonać błęd-
nych pomiarów i żadne szkolenia nie są potrzebne. SCS robi takie rzeczy a teraz skarży się że oszu-
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kiwani kierowcy kwestionują pomiary w sądzie. Trudno sobie wyobrazić większą bezczelność. 

Wielką tragedią całej sytuacji właśnie jest że Główny Urząd Miar pod kierownictwem dwóch po-
przednich prezesów doprowadził, moim zdaniem, do pewnego rodzaju konkursu oszustów, któ-
rzy dwoili się i troili aby opowiadać policji większe głupoty niż konkurencja. To kompletnie skom-
promitowało policję drogową w oczach społeczeństwa, doprowadziło do karania wielu niewinnych
osób, uniemożliwiło karanie faktycznie winnych i dlatego to powinno być w żywotnym interesie
policji aby tego typu działania w końcu ukarać. Ja oczywiście rozumiem że tego typu firmy przy-
zwyczaiły się do dochodów i trudno im się pogodzić z tym że te dochody mogą zniknąć jeżeli
nowy Prezes GUM naprawi sytuację – i w wielkiej złości przychodzą im do głowy takie pomysły
jak to absurdalne wezwanie na które niniejszym odpowiadam.

Przebieg zdarzeń opisany w „wezwaniu”

Opisany przebieg zdarzeń z udziałem przedstawiciela SCS Michała Wołoszki to kompletne po-
świadczenie nieprawdy, śmiało można powiedzieć także zniesławienie mnie i reportera TVN, co
może być łatwo udowodnione poprzez przestawienie w sądzie całości nagrań – które zostały w
tym celu właściwie zabezpieczone. Michał Wołoszka próbował właśnie opowiadać przed kamerą
kolejne fantazje typu że możliwe jest wykonywanie bezbłędnych pomiarów dowodowych z odle-
głości rzędu 1000m co ja natychmiast zdementowałem bo właśnie wydałem tłumaczenie amery-
kańskiego podręcznika szkoleniowego „Zrozumieć RADAR i LIDAR”. Pokazałem rozdział w któ-
rym są wyjaśnione słabości i właściwe metody używania lidaru, wręczyłem inspektorowi Konko-
lewskiemu egzemplarz jako mój podarunek dla policji, po czym Michał Wołoszka nie był w stanie
wiele więcej powiedzieć poza domaganiem się ode mnie egzemplarza książki. Przed budynkiem
komendy to ja zademonstrowałem właściwe, zgodne ze standardami światowymi używanie lida-
ru. Kiedy reporterzy zapytali Michała Wołoszkę czy ktokolwiek wyszkolił policję aby właśnie tak
mierzyli, nie odpowiedział na pytanie.  

Następnie Michał Wołoszka zaczął twierdzić że posługujemy się „nielegalnym lidarem” i że po-
winniśmy mu go oddać, na co reporter TVN zaproponował że Michał Wołoszka udostępni swój
„legalny” miernik do testów. Pomimo około pół godziny negocjacji nie dał się na to namówić i sta-
nowczo odmówił uczestnictwa w dalszej części programu, w tym pokazaniu jak wedle SCS należy
używać lidar. Wykonał może, o ile dobrze pamiętam 2 pomiary „demonstracyjne”, z odległości
około 40m, samochodów jadących ~25 km/h, co oczywiście było kompletną kpiną bo tematem roz-
mowy i programu były pomiary patologiczne np., z odległości 700 m. Nikt nigdy nie przeczył że
nawet niewyszkolony operator będzie w stanie zmierzyć pojazd jadący tak wolno z odległości 40m.

Możliwe tutaj  jest  że Michał  Wołoszka wprowadził  zarząd SCS w błąd,  relacjonując zdarzenia
kłamliwie – i w ten sposób narażając SCS na kompletną kompromitację i ewentualną odpowie-
dzialność cywilną i karną za akcje które podjął zarząd. 
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Dyskusja treści żądanego „sprostowania”

Żądane „sprostowanie” jest już kompletnym szczytem absurdu bo właśnie demonstrowany pro-
blem dotyczył m.in. tego że policja jest przekonana że nie musi wykonywać żadnych testów urzą-
dzenia przed rozpoczęciem z nim pracy, czego mam wiele dowodów w postaci dokumentów sądo-
wych – np. opinii biegłych, którzy twierdzą że zostali tak przeszkoleni przez dystrybutorów. 

Niby dlatego wydałem książkę która wyjaśnia jak ważne są te testy, kluczowe sprawy sądowe któ-
re do tych wymagań doprowadziły aby ktoś mógł twierdzić że ja tego nie wiem?  

Raczej nikt w SCS takich testów nigdy nie zrobił aż do nagłośnienia problemu z błędnymi pomia-
rami przez media. Dowodem tego jest fakt że część instrukcji dostarczonej przez SCS która tych te-
stów dotyczy opisuje testy w stopach podczas gdy policja w Polsce pracuje w metrach. 

Fragment instrukcji UltraLyte dostarczonej policji przez SCS 

Podanie tej kluczowej procedury w stopach uniemożliwiło policji wykonywanie tej procedury, jest
poważnym złamaniem Prawa o Miarach a w Polsce dość trudno jest kupić taśmę mierniczą w sto-
pach – ja taką mam, wraz z kilkoma urządzeniami geodezyjnymi. Przywiozłem wiele narzędzi z
USA w 40-stopowym kontenerze więc nie miałem żadnych problemów z poprawnym sprawdze-
niem przyrządu skalibrowanym w jednostkach brytyjskich/imperialnych, co wielokrotnie zrobi-
łem.

SCS instrukcję w końcu niedawno poprawił, prawdopodobnie dlatego że ja właśnie wytykałem
błędy tej instrukcji w kontaktach z osobą która na początku była związana z SCS. 

Moje powody wystąpienia w programie

Zgodziłem się na wystąpienie w telewizji w programie dotyczącym miernika UltraLyte oryginalnie
w październiku 2015 ponieważ skontaktowało się ze mną wiele osób które były skazywane na
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podstawie m.in. ekspertyz i zeznań w których stwierdzono że operator urządzenia UltraLyte nie
potrzebuje żadnych szkoleń, żadne sprawdzenia urządzenia przed pracą (w tym kalibracja celow-
nika) nie są wymagane, a urządzenie pozwala na to aby skazywać nawet na podstawie pojedyncze-
go pomiaru wykonywanego z odległości rzędu nawet 700 do 1200 metrów. To że nie wolno tego ro-
bić zostało udowodnione 20 lat temu w USA w rezultacie kontrowersji sądowej dotyczącej właśnie
producenta LTI. Wykonano tysiące badań które trwały 18 miesięcy w rezultacie których opracowa-
no właściwe standardy używania lidaru opisane między innymi w książce „Zrozumieć Radar i Li-
dar” którą przetłumaczyłem i wydałem w Polsce.

To oznacza w tej sytuacji, że istniał  wyraźny interes społeczny który dał mi prawo powiedzieć i
pokazać rzeczy (w całości prawdziwe) które w innych okolicznościach mogły by nawet być uznane
za zniesławienie. Mogłem bezpośrednio skrytykować działania firmy SCS które uważam za kom-
pletnie bezprawne i nazwać firmę SCS po imieniu, ale nawet tego nie zrobiłem, demonstrując i opi-
sując  wyłącznie problem a nie atakując konkretną firmę czy osoby.  

Prawo wyraźnie, niezaprzeczalnie chroni moje działania w tym zakresie: 

Art. 213. Wyłączenie bezprawności zniesławienia

Dz.U.2016.0.1137 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
art. 212 zniesławienie, § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 zniesławienie, § 1 lub 2, kto publicznie 
podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut:
1) dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub
2) służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.

Co więcej, SCS w swoim oskarżeniu specyficznie opera się na artykułach prawa prasowego i odno-
si się do mnie jako „Redaktor Naczelny”. To automatycznie nadaje mi dodatkowe prawa chronione
przez prawo polskie i międzynarodowe i czyni oskarżenia absolutnie bezprawną próbą zastrasze-
nia.  

Źródła błędnych informacji w sądach

Sądy w Polsce, opierając się między innymi na dokumentacji wytworzonej przez SCS często skazu-
ją na podstawie pomiarów wykonywanych przez policyjnych operatorów którzy zeznali że:

a) nie otrzymali żadnego specjalistycznego szkolenia w zakresie obsługi urządzeń laserowych

b) nie wykonali żadnych sprawdzeń urządzeń w tym sprawdzenia kalibracji celownika albo
wykonali je miesiąc przed pomiarem albo wcześniej, albo w ogóle nie wiedzą jakie testy
powinny być wykonywane

c) zdarza im się upuścić przyrząd z taką siłą że się resetuje (prawdopodobnie dlatego że bate-
rie zamontowane na sprężynie się chwilowo odłączają)

d) wykonali pojedynczy pomiar z odległości rzędu 700 i więcej metrów w tym w sytuacji kie-
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dy pojazd zjeżdżał z wzniesienia albo wiaduktu.

Skazując kierowców na podstawie takich pomiarów, sądy dodatkowo posiłkują się w tym opiniami
pisanymi przez biegłego Jarosława Teterycza który specyficznie twierdzi że został wyszkolony czy
autoryzowany przez wszystkich dostawców urządzeń w Polsce:

Fragment zeznań biegłego Jarosława Teterycza z protokołu sądowego

Zeznania takie, w kontekście tego że biegły Teterycz jest osobą która pisze większość opinii sądo-
wych dotyczących produktów których dystrybutorem jest SCS oznaczają dla sądów twierdzenie że
SCS specyficznie autoryzował jego wypowiedzi w tym temacie. Podam tutaj kilka przykładów jego
opinii dotyczących lidarów (laserowych mierników prędkości):

Fragment opinii JT160103 dla SR w Elblągu

Opinia ta wyraźnie przeczy dogłębnej analizie zagadnienia wykonanej przez Najwyższą Izbę Kon-
troli Sygnatura KPB-4101-03-00/201 Nr ewid. 148/2014/KPB i praktyce używania tych urządzeń
na całym świecie co już wcześniej pokazałem. Tego typu propaganda, bo nie sposób tego inaczej
nazwać, jest właśnie rezultatem kompletnych bredni o cudownych przyrządach pomiarowych któ-
re nie wymagają żadnych szkoleń a lansowanych przez dostawców urządzeń. 

Fragment opinii JT160901 dla SO w Łomży

Niestety, wbrew temu co twierdzi (na jakiej podstawie dokładnie?) biegły Teterycz, profesjonalne
formalne, bardzo drogie testy wykonane w USA (18 miesięcy testów, tysiące pojazdów i konfigura-
cji) mówią zupełnie co innego i zakazują wykonywania pomiarów dowodowych z odległości więk-
szej niż 1000 stóp (305 m) o czym firma LTI na pewno wie bo to ich działania 20 lat temu doprowa-
dziły do przeprowadzenia tych testów i wydania precedensowego wyroku w USA w tej sprawie.
Każda osoba która próbuje nawet udawać że posiada elementarną wiedzę na temat lidarów po-
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winna o tym wiedzieć. Każdy dystrybutor urządzeń który z niewiedzy bądź celowo zataił te fakty
przed nabywcami urządzeń, moim zdaniem popełnił surowe przestępstwo.

Zarzut tego, że materiał przedstawiony w programie był nierzetelny bo nie wykonano testów zale-
canych przez instrukcję jest również ciekawy dlatego że biegły Teterycz twierdzi że te testy są tylko
rekomendowane a nie wymagane i że przyrząd testuje się sam, a nie wykonanie ich wcale nie dys-
kwalifikuje pomiarów. 

Fragment opinii JT160423 dla SR w Grudziądzu

O ile mi wiadomo, nigdy nie zdarzyło się aby aby ustalenie obwinionego że policja nie miała poję-
cia o potrzebie wykonywania testów kalibracji celownika czy testu stałej odległości  skutkowałoby
uniewinnieniem – bo obowiązująca w Polsce doktryna na podstawie zeznań takich  biegłych jak
biegły Teterycz twierdzi że tych testów wykonywać nie trzeba nigdy.  Opublikowanie Państwa za-
rzutów pozwoli wzruszyć tysiące wyroków skazujących. 

Oczywiście idee lansowane przez biegłego Teterycza tak jak i fantazje SCS o mierniku gwarantują-
cym pomiary są kompletną farsą przeczącą wszystkim standardom dotyczącym używania takich
urządzeń – i właśnie dlatego wydałem książkę aby takie rzeczy dowieść. Automatyczne testy wy-
konywane przy włączaniu zasilania testują wyłącznie elektronikę (czasami nawet nie całą a tylko
cyfrową) i wyświetlacz. Takie testy nie są w stanie testować ustawień optyki, parametrów lasera i
tak dalej. Dlatego normalne standardy używania takich urządzeń wymagają, że ręczne testy np.
optyki powinny być wykonywane codziennie, a bardziej wyrafinowane testy okresowo ale właśnie
problem polega na tym że w Polsce udaje się że mierniki są doskonałe i tego nie trzeba robić. 

Biegły Teterycz nawet twierdzi że wymagania okresowego sprawdzania parametrów optyki i lase-
ra służą wyłącznie „zabezpieczeniu interesów ekonomicznych dystrybutora”:

Fragment opinii JT160103 dla SR w Elblągu

Nie wiem czy Państwo nawet zdajecie sobie sprawę jakie szkody może wyrządzić firmie LTI głoszenie takich
poglądów przez biegłego rzekomo przeszkolonego przez dystrybutora LTI. 

Z powyższych powodów uważam że znaczna część poglądów technicznych wyrażanych w opiniach przez
biegłego Teterycza to kompletne bzdury które, moim zdaniem,  sam wyssał z palca a które twierdzi są oparte
na szkoleniach które otrzymał od dystrybutorów urządzeń. 

Strona 8 z 10

210

215

220

225

230

235



Odpowiedź na „Przedsądowe Wezwanie”                                        Sławomir A. Janczewski

Fragment opinii JT160103 dla SR w Elblągu

Zagadnienie efektu czy błędu kosinusa jest wyraźnie omówione w każdej instrukcji lidaru, w tym UltraLyte i
jest tam nawet tabelka która pokazuje wartości błędu kosinusa dla wartości 0, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 45 i 90 stopni.
To udowadnia ponad wszelką wątpliwość że biegły Teterycz instrukcji urządzenia UltraLyte nie przeczytał
albo że zupełnie niczego z niej nie zrozumiał. 

Co więcej, ten osobnik jest tak absolutnie arogancki że kiedy nabywcy książki „Zrozumieć Radar i Lidar” po-
kazali mu że nie ma racji, to zamiast przynajmniej przeczytać w końcu instrukcję lidaru UltraLyte, napisał
list do autora książki oskarżając go o niekompetencję czy błędy w książce, o czym autor mnie poinformował
bo biegły Teterycz także oskarżał mnie o nieprofesjonalne tłumaczenie. Trudno sobie wyobrazić głupsze po-
stępowanie bo autor książki jest od kilkudziesięciu lat szeroko respektowanym autorytetem w temacie, z któ-
rego zdaniem liczą się wszyscy producenci urządzeń pomiarowych dla policji, w tym LTI. Jego książka nato-
miast jest certyfikowanym podręcznikiem używanym przez prestiżowe uniwersytety w USA kształcące ame-
rykańskie elity policyjne. Gdybym poinformował LTI o tym że SCS firmuje tego typu osobnika i jego „opi -
nie” to istnieje duża szansa na to że LTI natychmiast odbierze SCS prawo reprezentowania ich w Polsce nie
dlatego że mogą się przejmować tym co się dzieje w Polsce ale dlatego, że to może wpłynąć na wizerunek
LTI w USA. Na razie tego nie zrobiłem – ale to zrobię jeżeli nie otrzymam wyraźnych, pisemnych przeprosin
od SCS i szczegółowych wyjaśnień związków SCS z biegłym Teteryczem.

Zagadnienie błędu kosinusa w kontekście typowych pomiarów lidarem w Polsce nie ma większego znacze-
nia. Udowadnia to jednak, że biegły Teterycz ma wielkie problemy z elementarną matematyką i fizyką, co
ma wielkie znaczenie w przypadku innych jego teorii, np. źródeł błędów podczas pomiaru lidarem pod ką-
tem. 

Prawdziwie absurdalna demonstracja przy udziale SCS

Zarzuty że program TVN24 pokazywał niewłaściwy sposób używania lidaru są dodatkowo absur-
dalne z tego powodu że największą kpiną z właściwych metod używania lidaru są demonstracje
marketingowe CSC, które publikują z dumą do dzisiaj na kanale youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=Jy9G6EtVdP0      (Testy LTI 20/20 TruCAM - KMP w Gliwicach)

Każda osoba obeznana z właściwymi metodami pomiaru przy lidaru będzie się łapać za głowę pa-
trząc na kompletną niekompetencję operatora urządzenia podczas tych testów a SCS się tym chwa-
li wszem i wobec. Różnica tutaj jest taka że dzięki zapisowi wideo można udowodnić że operator
urządzenia był kompletnie niekompetentny. 

Niemal każdy pomiar wykonywany jest błędnie. Operator zaczyna pomiar na końcu dachu pojaz-
du a kończy na przodzie pojazdu, jak pokazano na zdjęciach poniżej. Taki „pomiar” zawyży wy-
nik o około 20 km/h. Jak dystrybutor chwali się takimi demonstracjami to strach pomyśleć jak wy-
glądają pomiary jak nikt tego nie widzi. 
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Takie pomiary są dość trudne bo wymagają umiejętnego podążania za pojazdem. Takie pomiary,
specyficznie z wiaduktu są zakazane np. w Hong-Kongu właśnie dlatego że są niezmiernie trudne
do wykonania. Nie są niemożliwe bo wykwalifikowany i rzetelny operator ODRZUCI pomiar jeże-
li nie uda mu się utrzymać celu na tym samym punkcie pojazdu. Ale aby był to w stanie robić,
musi być wyszkolony co do słabości lidarów a nie zapewniany że lidar GWARANTUJE każdy po-
miar – tak jak to zrobił SCS.

Dlatego właśnie twierdzę, że zamiast marzyć o odszkodowaniu za to że ktoś być może ujawnił
w końcu niekompetencję SCS i biegłych rzekomo „szkolonych” przez nich, zarząd firmy powi-
nien natychmiast rozpocząć negocjacje z Komendantem Głównym Policji w celu ustalenia wy-
sokości odszkodowania jakie SCS powinien zapłacić policji za własną niekompetencję, wpro-
wadzanie ich w błąd co do prawdziwych charakterystyk urządzeń i na poczet odszkodowań dla
niesłusznie skazanych kierowców.

Z Poważaniem,

Sławomir A. Janczewski
Projektant urządzeń pomiarowych, elektroniki samochodowej (w USA),

Programista,
Inżynier Projektant Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych i Kontrolnych,

 Autor obowiązujących patentów z dziedziny Informatyki
Tłumacz i wydawca książki „Zrozumieć Policyjny Radar i Lidar”
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