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Cel zawodowy Wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia dla ciągłego rozwoju organizacji 
 
 
Umiejętności  
zawodowe 
 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

motywowanie pracowników 
zarządzanie zespołem  
selekcja i rekrutacja personelu 
planowanie rozwoju kompetencji pracowników z uwzględnieniem celów 
organizacji 

Zarządzanie projektami 

kompleksowa realizacja projektów  

Zdolności analityczne 

prowadzenie analizy problemów i wnioskowanie prawidłowa ocena sytuacji 

Współpraca z Klientami 

nawiązywanie kontaktów i efektywna współpraca z Klientami  
prowadzenie negocjacji  
budowanie wizerunku marki wśród Klientów 

 
 

Najważniejsze  
osiągnięcia  
zawodowe 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Laureat Listy 100 za działalność na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w 
Polsce; 

Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 

Aktywny udział w ramach Grupy ds. dostępności zasobów internetowych; 

Współautor projektu rządowego Dostępność Plus, odpowiedzialny m.in. za:  

 opracowanie definicji osoby o szczególnych potrzebach; 

 wyznaczenie obszarów z zakresu standaryzacji dostępności w zamówień 
publicznych, edukacji, komunikacji, obsłudze Klienta, transporcie 
publicznym i kontroli.  

Autor projektu Ranking dostępności stron internetowych operatorów 
telekomunikacyjnych (345 przebadanych serwisów); 

http://umiejetnoscicyfrowe.pl/lista-100-spruc/
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczego-dostepnosc/


Aktywny udział w pracach nad Europejskim Aktem o Dostępności (European 
Accessibility Act);  

Autor założeń do badania Dostępność i użyteczność usług pocztowych  
i telekomunikacyjnych; 

Autor założeń metodyki kontroli świadczenia udogodnień przez dostawców 
publicznie dostępnych usług telefonicznych; 

Realizacja szkoleń wewnętrznych z zakresu tworzenia dostępnych dokumentów 
cyfrowych; 

Realizacja szkoleń wewnętrznych z zakresu redagowania dostępnej strony 
internetowej; 

Realizacja monitoringu wewnętrznego dostępności UKE; 

Koordynacja udziału UKE w projekcie Administracja centralna na rzecz Konwencji 
o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania; 

Koordynacja dostosowywania UKE; 

Współautor projektu Pociąg do kodowania (Kodowanie do bezpieczeństwa, 
Kodowanie w pociągu, Kodowanie w Stacji Muzeum, Nauka tworzenia dostępnych 
stron www, Kodowanie na Dworcu Łódź Fabryczna; 

Autor koncepcji dostosowania narzędzi do nauki programowania  
i kodowania dla dzieci z niepełnosprawnością; 

Autor programu Certyfikat Prezesa UKE (Program nagrodzony na World Summit 
on Information Society Forum 2016); 

Autor projektu Stół bez kantów; 

Autor założeń przepisów dotyczących usług o podwyższonej opłacie; 

Współautor Kodeksu Jakości Świadczonych Usług Dodanych; 

Współautor Porozumienia na rzecz ochrony dzieci w Internecie; 

Reprezentacja Prezesa UKE w zespole Pełnomocnika Rządu do spraw Równego 
Traktowania; 

Dostosowanie strony internetowej UKE: 

 pierwsze miejsce w konkursie Strona Internetowa Bez Barier w kategorii 
strona publiczna do 100 podstron;  

 ocena bardzo dobra w Raporcie Dostępności 2018); 

 nagroda główna dla UKE w konkursie Lider Cyfrowej Dostępności. 

Redakcja i administracja serwisów: UKE, intranet oraz sprawniwpracy.pl w zakresie 
tematyki osób o szczególnych potrzebach; 

http://www.cik.uke.gov.pl/kodowanie-do-bezpieczenstwa-22937
http://www.cik.uke.gov.pl/kodowanie-w-pociagu-22725
http://www.cik.uke.gov.pl/dzien-dziecka-z-uke-i-fundacja-grupy-pkp-w-stacji-muzeum-22137
https://archiwum.uke.gov.pl/z-uke-kazde-dziecko-moze-sie-nauczyc-kodowania-23328
https://www.uke.gov.pl/udzial-prezesa-uke-w-forum-swiatowego-szczytu-spoleczenstwa-informacyjnego-2016-19634
https://www.uke.gov.pl/udzial-prezesa-uke-w-forum-swiatowego-szczytu-spoleczenstwa-informacyjnego-2016-19634
https://www.uke.gov.pl/pierwsze-spotkanie-przy-stole-bez-kantow-6905
https://www.uke.gov.pl/dla-ochrony-dzieci-w-internecie-10178
http://widzialni.org/konkurs-strona-internetowa-bez-barier,new,mg,6,347
http://widzialni.org/container/raport-dostepnosci-2018.pdf
https://www.uke.gov.pl/dostepnosc/
http://sprawniwpracy.com/


Autor koncepcji Layoutu nowej wersji strony CIK; 

Organizacja szkoleń i warsztatów z zakresu dostępności i problematyki osób z 
niepełnosprawnościami; 

Dostępność UKE dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności 
architektonicznej, obsługi oraz dostępności i użyteczności informacji; 

Realizacja programu PFRON STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w 
administracji i służbie publicznej; 

Wdrożenie tłumacza online PJM i SJM w UKE (dostępność usługi za 
pośrednictwem strony UKE oraz w centrali i wszystkich delegaturach urzędu); 

Mediator Sądowy. 

Najważniejsze  
osiągnięcia  
zawodowe 

Urząd Transportu Kolejowego 

Autor Rekomendacji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego  Obsługa osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się na rynku pasażerskich usług kolejowych; 

Autor pierwszej edycji kampanii Do zobaczenia w podróży; 

Autor projektu Kolej na dostępność; 

Autor założeń UTK do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich implementującej Dyrektywę 2013/11/UE ADR; 

Autor założeń dla powołania w UTK Rzecznika Praw Pasażerów; 

Współautor programu edukacyjnego Kolejowe ABC; 

Autor założeń projektu aplikacji ePodróż zgłoszonego przez UTK w konkursie w 
ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020; 

Współautor artykułu w Biuletynie Służby Cywilnej Niepełnosprawność, to nie 
bariera; 

Reprezentacja Prezesa UTK w Panelu Ekspertów w Polskiej Akademii Dostępności; 

Wdrożenie Systemu Obsługi Skarg; 

Redakcja serwisów internetowych UTK (prawa pasażera, dostępność usług 
kolejowych, działalność Prezesa UTK); 

Autor Polityki Ochrony Danych Osobowych w UTK 

Przebudowa serwisów internetowych zgodnie z WCAG 2.0 (pierwsze miejsce w VI 
edycji konkursu Strona Internetowa Bez Barier za serwis www.pasazer.info.pl, 
wyróżnienie w V edycji konkursu Strona Internetowa Bez Barier za serwis 
www.utk.gov.pl; 

https://www.uke.gov.pl/uke-pracuje-nad-zwiekszeniem-zatrudnienia-osob-z-niepelnosprawnosciami-22595
http://www.mediacje.pl/40_MEDIATORZY/SO_41_WP.pdf
http://www.utk.gov.pl/download/1/4398/rekomendacje_1_01.pdf
http://www.utk.gov.pl/download/1/4398/rekomendacje_1_01.pdf
https://utk.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-10210.jpg
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/13491,Ranking-dostepnosci-serwisow-internetowych-podmiotow-kolejowych.html
https://utk.gov.pl/pl/pasazerowie/kampanie/kolejowe-abc-1/13365,Kolejowe-ABC.html
https://bip.utk.gov.pl/bip/po-polska-cyfrowa/125,Zaproszenie-w-sprawie-publicznej-prezentacji-zalozen-projektu-e-Podroz-realizowa.html
http://www.pasazer.info.pl/
http://www.utk.gov.pl/


Organizacja pierwszego posiedzenia Komisji Infrastruktury w UTK; 

Organizacja udziału UTK na TRAKO 2015. 

Najważniejsze  
osiągnięcia  
zawodowe 

Portal symulatory.net.pl  

Współautor projektu i koncepcji systemu szkoleniowego maszynistów i 
pracowników kolei z wykorzystaniem symulatorów VR; 
Twórca i redaktor naczelny portalu symulatory.net.pl; 

Zapewnienie zgodności portalu z WCAG 2.0 (serwis nagrodzony w VIII edycji 
konkursu Strona Internetowa bez Barier); 

Pomysłodawca i współorganizator dwóch seminariów w ramach cyklu konferencji 
Bezpieczeństwo w Transporcie Szynowym Polski – 2017 organizowanych przez 
Katedrę Transportu Szynowego, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
(Seminarium Symulatory dla kolei jako element poprawy bezpieczeństwa oraz 
Zintegrowany system zarządzania transportem w zakresie obsługi osób o 
szczególnych potrzebach, 

Współtwórca koncepcji Zintegrowanego systemu zarządzania transportem w 
zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach. 

 
 

Wykształcenie Akademia Leona Koźmińskiego 

Studia podyplomowe – Ochrona danych osobowych  

Wyższa Szkoła Menedżerska  

Studia magisterskie – Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Wyższa Szkoła Menedżerska SIG 

Studia licencjackie – Zarządzanie i Marketing 

Policealne Studium Reklamy  

Technik organizacji reklamy 

XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego  

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą  
o Ochronie Danych Osobowych;  Dz.U. 2018 poz. 1000). 

http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/B10E3C4098864D17C1257E9F004AC6C4/%24File/0492807.pdf
http://www.symulatory.net.pl/strona-glowna
http://widzialni.org/index.php?p=new&idg=mg,6&id=307
http://www.symulatory.net.pl/a,79,seminarium-symulatory-dla-kolei-jako-element-poprawy-bezpieczenstwa
http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=TSz,3658&id=11366&action=show
http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=TSz,3658&id=11366&action=show

