Szymon Janicki
Mgr fizjoterapii i technik ortopeda. Od początku szkoły średniej tj. 1984r. związany z zaopatrzeniem
ortopedycznym i rehabilitacją. W okresie nauki w technikum i na studiach pracował jako wolontariusz
w środowisku osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Po studiach zajmował się
wykonywaniem, szkoleniami i sprzedażą sprzętu ortopedycznego (m.in. protezy kończyn dolnych,
górnych i ortez) oraz rehabilitacyjnego (gł. wózki i sprzęt terapeutyczny dla dzieci). Ulubione
zagadnienia to protezy kończyn dolnych i górnych, zwłaszcza konstrukcje i rodzaje lejów.
W pozostałych dziedzinach również się realizuje jako np. nauczyciel w zwodzie technik ortopeda oraz
nauczyciel akademicki (AWF Poznań- fizjoterapia), gdzie prowadzi zajęcia z zakresu wyrobów
medycznych. Swoją pracę pedagogiczną rozpoczął w 2000 roku w ramach kursów specjalizacyjnych
dla lekarzy i fizjoterapeutów z rehabilitacji i fizjoterapii prowadzonych przez Akademię Medyczną
w Warszawie, Gdańsku i AWF Warszawa. Był również przez wiele lat członkiem komisji
egzaminacyjnej w zawodzie technik ortopeda w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Olsztynie. Swoje doświadczenie edukacyjne i praktyczną znajomość tematu z
zakresu wyrobów medycznych w skrócie przedstawił w kilku publikacjach. Obecnie zarządza 4
pracowniami ortopedycznymi w Inovamed (Bytom, Kielce, Kraków, Poznań), gdzie z przyjemnością
i wyjątkowo często spędza czas na wykonywaniu protez kończyn dolnych i górnych. Odwiedzając
Bytom – pracuje jako nauczyciel w Zespole Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych w zawodzie
technik ortopeda, gdzie próbuje wdrażać nowe technologie i nowoczesne rozwiązanie techniczne. Od
2008 roku członek PTOiPr czynnie uczestniczący w sferze edukacji i promowania nowoczesnych
rozwiązań z zakresu wyrobów medycznych i ich refundacji na rynku polskim. Nadal dzieli się swą
wiedzą i doświadczeniem w środowisku naukowym (konferencje, targi, zjazdy itp.)
i w stowarzyszeniach osób niepełnosprawnych (spotkania z użytkownikami sprzętu medycznego i ich
rodzicami oraz opiekunami)
W wolnych chwilach oddaje się turystyce i podróżom. Mimo natłoku spraw spędza dużo czasu z żoną
i 2 synów oraz kotem i psem. Zawsze stara się wygospodarować czas na wypad rowerowy, zbieranie
grzybów i na narty. Czyta sporo zawodowo i oddaje się literaturze sensacyjnej.
Czasami nawet pisze:
Publikacje
„Rehabilitacja medyczna” – podręcznik akademicki pod red. J Kiwerski - 2005 - Wydawnictwo
Lekarskie PZWL – współautor protetyka
„Kategoryzacja wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego” – praca zbiorowa
wydanie I Warszawa 2016r. współautor
„Wyroby medyczne. Zaopatrzenie indywidualne” – praca zbiorowa wydanie I PZWL
Warszawa 2016r.
„Diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne na DVD”- Poznań 2016, Wydawnictwo
Forum (praca zbiorowa – współautor) filmy instruktażowe dla fizjoterapeutów:
a. Cykl IV Postępowanie rehabilitacyjne przed i po amputacji kończyny dolnej;
b. Cykl V Postępowanie rehabilitacyjne przed i po amputacji kończyny górnej:
Edukacja
 2007 Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, dyplom mistrz
technik ortopeda
 Od 10.1999 do 08.2000 Europäische Wirtschaftshochschule ESCP EAP Berlin/ Paryż,
Specjalność: Europejskie zarządzanie strategiczne, Dyplom: MBA
 Od 10.1998 do 06.1999 Akademia Ekonomiczna (Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny)
w Poznaniu Specjalność: Europejskie zarządzenie strategiczne, studia podyplomowe
 Od 10.1990 do 06.1994 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział:
Wychowanie Fizyczne, Specjalizacja: rehabilitacja ruchowa, Dyplom: magister rehabilitacji
ruchowej
 Od 09.1984 do 06.1989 Technikum Ortopedyczne w Poznaniu, dyplom technik ortopeda

