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PROFIL TRENERA
Entuzjasta i pionier wykorzystania zwinnych (agile) metod w wytwarzaniu oprogramowania w
Polsce, specjalizujący się w doradztwie i szkoleniach z zakresu produkcji oprogramowania, w
szczególności wdrażaniu i dostosowywaniu zwinnych metod do potrzeb projektów dużej skali
(enterprise) oraz formowaniu i coachingu zespołów projektowych, coachingu i mentoringu osób
kluczowych i kadry menedżerskiej wszystkich szczebli w tym zakresie.
Doświadczenie zawodowe Tomka obejmuje ponad 15 lat pracy w projektach związanych z
produkcją oprogramowania na stanowiskach inżynierskich (jako programista, starszy programista
– przede wszystkim C++ i Java a także architekt systemów teleinformatycznych), kierowniczych
(lider grupy, kierownik zespołów deweloperskich i kierownik projektów) w firmach Optimus
Nexus (1997–1999, Gdańsk), Motorola (1999–2007, Kraków) i Sabre Holdings (2007–2010, Kraków)
i doradczych.
Obecnie, jako niezależny konsultant i instruktor, ma do czynienia z zagadnieniami związanymi z
prowadzeniem zespołów produktowych i projektów w szerokim zakresie branż i technologii,
głównie zgodnie z lekkimi procesami empirycznymi (Scrum, Extreme Programming), ale także
zdefiniowanymi, formalnymi procesami opartymi o reguły zalecane przez Project Management
Institute (PMI) czy SEI CMMI.
Od 2009 roku Tomek prowadzi wykłady z przedmiotów Procesy wytwarzania oprogramowania,
Zespoły w zwinnych projektach i Zwinne metodyki zarządzania produktem na studiach
podyplomowych Zarządzanie Projektami Informatycznymi, organizowanych przez Wydział
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie.
Doświadczenie i kompetencje trenerskie Tomek zdobył w trakcie prowadzenia licznych szkoleń
wewnętrznych z zakresu inżynierii oprogramowania oraz szkoląc ponad 3000 profesjonalistów IT
w latach 2008–2014. Warsztat trenerski Tomek doskonalił pod bacznym okiem wykładowców i
współuczestników Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu, prowadzonych przez wrocławską
firmę szkoleniowo–doradczą Moderator.
W toku szkoleń, egzaminów i praktycznego doświadczenia uzyskał certyfikaty (wybrane pozycje):
•
•
•

Scrum Alliance: Certified ScrumMaster, Certified Scrum ProductOwner i Certified Scrum
Practitioner
Scrum.org: Professional Scrum Master I, Professional Scrum Master II, Professional Scrum
Product Owner I, Professional Scrum Product Owner II, Professional Scrum Trainer
Scrum.org: Agility Path Engagement Manager

W 2010 roku Tomek uzyskał tytuł Professional Scrum Trainer (https://www.scrum.org/UserProfile/userId/195) oraz akredytację Kena Schwabera – jednego z twórców metody Scrum – i
organizacji Scrum.org w zakresie realizacji programu szkoleniowego Professional Scrum. W 2013
został pierwszym (i jak do tej pory jedynym) w Polsce i jednym z pierwszych na świecie ekspertów
w zastosowaniu strategii Agility Path w uzwinnianiu organizacji (http://www.agilitypath.com/Our-Experts).
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Wśród klientów, dla których Tomek realizował szkolenia i usługi doradcze znajdują się m.in.:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

ABB (Kraków)
ABG S.A. (Katowice, Warszawa)
Anixe Polska (Wrocław)
Apriso Polska (Kraków)
Asseco Business Solutions S.A.
(Lublin)
ATSI S.A. (Kraków)
BLStream (Szczecin)
Bonair S.A. (Warszawa)
CCA Europe.pl (Wrocław)
Call Center Inter Galactica (Wrocław)
CD Projekt RED (Warszawa)
Copi S.A. (Warszawa)
Dreamlab Onet.pl (Kraków)
GE Money Bank S.A. (Gdańsk)
Getin Bank S.A. (Łódź)
Gigaset Communications Polska
(Wrocław)
Grupa Allegro (Poznań, Toruń,
Warszawa)
Grupa Onet S.A. (Kraków)
Hurra Communications (Kraków)

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

I-BS.pl (Stalowa Wola)
Logintrans (Wrocław) –
NetArt S.A. (Kraków)
Nokaut.pl (Gdynia)
Nokia Siemens Networks (Wrocław)
Oracle Polska (Kraków)
PayU S.A. (Poznań)
Pentacomp Systemy Informatyczne
S.A. (Warszawa)
Quantum Software S.A. (Kraków)
RCConcept (Warszawa)
RST (Wrocław, Świdnica)
SoftwareMind S.A. (Kraków)
Spot.pl (Gliwice)
SterKom (Warszawa)
Thomson Reuters / Misys (Gdynia)
Travelplanet.pl S.A. (Wrocław)
TRW Polska (Częstochowa)
TVN S.A. (Kraków)
Volantis Systems Polska (Kraków)
VSoft S.A. (Kraków)
Young Digital Planet S.A. (Gdańsk)

Realizowanie projekty obejmują grupy od niewielkich, kilkuosobowych zespołów do średniej
wielkości, kilkudziesięcioosobowych organizacji, o szerokim zakresie tematycznym realizowanych
projektów – od bankowości i administracji państwowej, poprzez web– i game development po
produkcję sterowników automatyki przemysłowej i projekty wewnętrzne realizowane przez działy
IT. Zazwyczaj przedmiotem aktywności są działania prowadzące do zmiany procesów
wytwórczych oprogramowania z długofalowym celem poprawy organizacji pracy, zwiększenia
produktywności i efektywności działania zespołów, a także konsultacje procedur kadrowych.
Tomek należy do szeregu organizacji branżowych w tym Agile Alliance, Scrum Alliance i Scrum.org
oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jest także sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS.
Publikacje
§ Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum, Miles.pl, Kraków 2010
§ Metodyka Scrum w Polsce w świetle badań, Nauka i Gospodarka, Kraków 2010
§ Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Zarządzanie projektami i
procesami wytwarzania oprogramowania. AGH, Kraków 2012
§ Studia Informatica. Systematyczny opis metodyki Scrum dla zespołów projektowych.
Silesian University of Technology, Gliwice 2012
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