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Wieloletni praktyk zarządzania i trener z zakresu zarządzania projektami, zarządzania biurem 

projektów, inżynierii wytwarzania oprogramowania, oraz CMMI.  

Jest certyfikowanym PMP, ITIL, CMMI, AGILE. Jest byłym programistą oraz specjalistą w zakresie 

zapewniania jakości wytwarzania oprogramowania. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu 

dużymi i mniejszymi zespołami,  

Jest jednym z nielicznych w Polsce praktyków i ekspertów CMMI (https://cmmiinstitute.com/). Ekspert 

w zakresie procesów korporacyjnych systemów zarządzania projektami i jakością, w szczególności z 

dziedziny IT. Wykwalifikowany członek zespołów audytujących metodologią SCAMPI.  

Posiada certyfikat PMP (Project Management Professional); MBA; ITIL, a także przeszedł wiele szkoleń 

zakończonych egzaminami Software Engineering Institute w zakresie CMMI.  

 

Szkolił oraz pracował m.in. w:  

 USA wdrażając model CMMI, będąc głównym trenerem procesów inżynierii wytwarzania 

oprogramowania  

 INDIE wdrażając model CMMI w HCL, oraz będąc audytorem CMMI z ramienia klienta z USA  

 NIEMCY jako zarządzający projektem wdrożenia systemu loteryjnego dla loterii West Lotto, 

gdzie również przeprowadził sesje szkoleniowe typu „train the trainer” dla lokalnych trenerów  

 REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI – odpowiedzialny za jakość dostawy oprogramowania oraz 

szkolenia lokalnego personelu w zakresie wsparcia dostarczonego systemu  

 BELGIA, HOLANDIA, SZWECJA – przekazanie w formie szkoleń systemu dla obsługi technicznej 

klienta  

 BIAŁORUŚ – szkolenia z zakresu retail dla dostarczonych terminali oraz współpraca przy 

rozwoju sieci z lokalnymi specjalistami  

 UKRAINA – dostawa systemu oraz szkolenia dla działu technicznego w zakresie obsługi klienta 

wirtualnego  

 GRUZJA – dostawa systemu loteryjnego oraz szkolenia personelu lokalnego w celu przejęcia 

pierwszej i drugiej linii wsparcia  

 SZWAJCARIA – z ramienia firmy ROCHE integrował działy testowania oprogramowania 

zakupionej spółki GENENETCH (San Francisco)  

 HISZPANIA – zarządzanie delivery center oraz projektami w Hiszpanii, Portugalii, Argentynie 

oraz Chile w roli technicznego kierownika, szkolenia wdrożeniowe dla klientów, współpraca ze 

zdalnymi specjalistami, przekazanie wiedzy (knowledge transfer), współpraca z Indiami i USA  

 

Oprócz języka polskiego i angielskiego, posługuje się biegle hiszpańskim oraz rosyjskim. 

Jesteśmy przekonani, że tak bogate doświadczenie międzynarodowe w branży związanej bezpośrednio 

z wytwarzaniem oprogramowania i zarządzaniem projektami, gwarantują najwyższą jakość 

merytoryczną zajęć. 


