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Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu produktami i prowadzeniu analiz 
biznesowych. Posiadane umiejętności pozwalają mi realizować prace od etapu określania 
wymagań Klienta, przez opracowanie gotowego rozwiązania, aż po dalszy rozwój produktu i 
umiejscowienie go na rynku. 
 
 

 
 

 

Call Center 
Inter Galactica 

W CCIG podnoszę efektywność działania firmy. Doskonalę główne procesy. Prowadzę 
projekty badawczo-rozwojowe. Projektuję i wdrażam narzędzia codziennej pracy. 

2017 Przygotowałem koncepcję wdrożenia grywalizacji dla konsultantów telefonicznych. 

Oczekiwany efekt to kilkuprocentowe podniesienie sprawności najważniejszych 

procesów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty Call Center. 

2016 Uczestniczyłem w procesie integracji z przejętą spółką. Opisałem główne procesy i 
źródła danych o ich przebiegu. 

2015 Zaprojektowałem i wdrożyłem system do weryfikowania jakości pracy konsultantów. 

Miesięcznie przetwarzanych jest kilka tysięcy ocen a ich skrócił się o połowę. 

VULCAN 

sp. z o.o. 

Pracując dla VULCANa odpowiadałem za proces zarządzania ofertą i dystrybucji usług 

doradczych, adresowanych do sektora publicznego. 

2013 Przygotowałem produkty uzupełniające najważniejsze luki w ofercie. Zaplanowałem i 
wdrożyłem szerokie wsparcie sił sprzedażowych – wzrost liczby aktywnie działających 

handlowców z 2 do 17. Wprowadziłem nową koncepcję pracy handlowców z 
Klientem. Włączyłem zespół ekspertów w działania sprzedażowe. Wprowadziłem 

innowacyjne techniki do dystrybucji wiedzy do sił handlowych. 

Netia S.A. 

 

Przez lata pracy w Netii zdobyłem cenne doświadczenia z obszaru zarządzania 

produktami i prowadzenia projektów. 

2011 Zainicjowałem i kierowałem pracami nad systemem informatycznym do zarządzania 
usługami na łączach uwolnionych, co o połowę zmniejszyło liczbę anulowanych 

umów. 

2006 Dzięki doskonałej orientacji w obszarze analiz zbudowałem silny zespół (6 os.), 

odpowiadający nowej koncepcji działania Spółki. Podwoiłem liczbę 
przygotowywanych analiz. Skutecznie zarządzałem procesem badania chłonności 

rynku, analiz konkurencji i prognozowania sprzedaży. Odpowiadałem za ponad 
500tys. PLN budżetu mojego Działu. 

2005 Wykorzystując umiejętności analizowania procesów, zautomatyzowałem proces oceny 

• Zarządzanie produktami (B2B i B2C) – 

komercjalizacja, zarządzanie cyklem życia produktu, 

planowanie dystrybucji. 

• Innowacyjne podejście do przekazywania i 
zdobywania wiedzy,  

• Sprawna komunikacja, 

Kompetencje 

Osiągnięcia zawodowe 

Profil zawodowy 
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• Analizowanie rynku i badania marketingowe, 

• Zarządzanie informacją, 

• Zarządzanie projektami, 

• Modelowanie i doskonalenie procesów, 

• Projektowanie i realizacja narzędzi 
informatycznych, 
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zadań portfelowych. Posłużyło do tego zaprojektowane przeze mnie i wdrożone 
dedykowane narzędzie informatyczne. Optymalizując proces opracowywanie budżetu 

i biznesplanu dla całej Spółki, skróciłem czasu przygotowania danych z 2 tyg. do 3 

dni. 

2002 Techniki informatyczne zastosowałem projektując i nadzorując przygotowanie 
Słownika Zadań Inwestycyjnych. Przez 5 lat był to główny system wykorzystywany w 

procesie inwestycyjnym Spółki. 

2001 Znajomość narzędzi IT pomogła mi skutecznie wprowadzić zasady zarządzania 
bazami danych rynkowych i mapami cyfrowymi, co przełożyło się na szybki dostęp do 

aktualnych danych. 

1999 Opracowałem i wdrożyłem proces analizy obszarów inwestycyjnych z wykorzystaniem 

systemu GIS. Proces dotyczył wielu komórek firmy, uwzględniał wykorzystanie 
materiałów z wielu źródeł. Przeszkoliłem 11 osób z realizacji analizach potencjału 

rynku. Dzięki temu w 3 miesiące przygotowano propozycje inwestycji dla 600tys. 
lokali potencjału. 

Inne projekty W latach 2000-2017 realizowałem lub kierowałem blisko 40 projektami związanymi 
z zarządzaniem produktami IT. 

2011 

m-c-s.com.pl 

Umiejętności analityczne wykorzystałem do wykonania analizy rynku dla produktu IT 

Service Assurance. Umożliwiłem Klientowi wybór sposobu komercjalizacji oferty oraz 
określenie biznesowego modelu świadczenia usług. Przedstawiłem wstępne założenia 

do budowy procesu obsługi Klienta i obiegu informacji. 

2009 

SDS sp.z o.o. 
 

Dzięki znajomości metodyk wytwarzania oprogramowania i zarządzania projektami (w 

tym metodyki TenStep), poprowadziłem prace nad określeniem koncepcji 
biznesowej, projektem, wykonaniem i sprzedażą systemu ERP dla deweloperów. 

Pozyskano 70 Klientów. 

2006 
StartUP.biz 

Wykonanie dokładnej analizy potrzeb i procesów Klienta oraz zbudowanie prototypu 
systemu pozwoliły mi przygotować dokumentację projektową, dobrać zespół 

programistów i zarządzać nim na potrzeby implementacji systemu dla windykacji. 
System obejmował CRM, work flow i moduł rozliczeniowy. Prace z sukcesem 

zakończyły się wdrożeniem u Klientów i koncepcją komercjalizacji produktu. 

 

 
 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 
2012 – 2013 

Six Sigma i Optymalizacja Procesów / studia podyplomowe 

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 
2006 – 2008 

Zarządzanie i Marketing / studia podyplomowe 
 

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie 

2004 – 2005 

Zarządzanie projektami / studia podyplomowe 

 

Uniwersytet Wrocławski 
1994 – 2003 

Informatyka / studia magisterskie 
 

 

 
 

• Techniki sprzedaży Sandler Selling System, 

• BusinessObjects Enterprice 6.5 – Raportowanie i Analiza Danych, 

• Kurs metodyki zarządzania projektami TenStep, 

• Ocena opłacalności i ryzyka projektów – UNIDO, 
 

 
 
 

Montaż nagrań wideo, budowa i pilotaż dronów. 
 
 
 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)." 

Zainteresowania 

Kursy 

Edukacja 
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http://www.m-c-s.pl/

