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Łukasz Mazurkiewicz 

 

 
 

Doświadczenie i kompetencje 
 

Wykształcenie 
2006-2011 – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kierunek: Informatyka 

Stosowana, studia magisterskie. 

2008-2010 – Pracownia Studium Pedagogiczne - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WH AGH pełne uprawnienia 

do pracy w zawodzie nauczycielskim, zgodnie z przepisami wydanymi przez MEN. 

Kompetencje 
Specjalizuje się w projektach mających na celu: 

§ Analiza procesów biznesowych - obejmująca pomiar, analizę i optymalizację procesów biznesowych; 

§ Analiza systemowa – obejmująca tworzenie wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, przypadki 
użycia, diagramy sekwencji, wdrożenia, aktywności 

§ Poprawa efektywności pracy - w zakresie opracowywania rekomendacji optymalizacji kosztów pracy, 
rejestracji, analizy, rozliczania czasu pracy; 

§ Prowadzenie analiz przedwdrożeniowych dla systemów IT; 

§ Opracowywanie zapytań ofertowych dla zamówień na systemy IT. 

Kompetencje i umiejętności trenerskie: 

§ Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń z zakresu IT 

§ Umiejętności przygotowania i prowadzenia prezentacji 

§ Umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń dla użytkowników wdrażanego systemu 

§ Przygotowanie pedagogiczne i prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uczelni Wyższej 

Zrealizowane projekty 
W ostatnim okresie Łukasz Mazurkiewicz brał udział w realizacji następujących projektów obejmujących swoim 

zakresem analizę, modelowanie i usprawnianie procesów w organizacji: 

§ Realizacja projektu w Piekarni Grzybki: Analiza procesów biznesowych wraz ze szkoleniami – rok 2019 

§ PepsiCo Consulting Polska: Pomiar czynności w obszarze Pionu Finansów wraz ze szkoleniami – rok 2018;  

§ Bank Spółdzielczy w Brodnicy: Analiza i dokumentacja obecnych procesów kredytowych (AS-IS), 
Opracowanie propozycji docelowych procesów kredytowych (TO-BE), Opracowanie wymagań 
funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, Wsparcie podczas wyboru i wdrożenia systemu wraz ze szkoleniami 
– rok 2018; 
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§ ELZAB SA: Projekt pomiaru i analizy procesów w obszarze wybranych Pionów firmy ELZAB SA: pomiar 
procesów, pogłębiona analiza procesów, identyfikacja problemów, opracowanie rekomendacji zmian i 
usprawnień wraz ze szkoleniami – rok 2017; 

§ Salumanus Sp. z o.o.: Projekt pomiaru i analizy procesów w obszarze Sprzedaży: pomiar procesów, 
pogłębiona analiza procesów, identyfikacja problemów, opracowanie rekomendacji zmian i usprawnień 
wraz ze szkoleniami – rok 2017; 

§ PepsiCo Consulting Polska: Automatyzacja raportów wykonywanych w dziale kontroli gotówki wraz ze 
szkoleniami – rok 2017; 

§ PepsiCo Consulting Polska: Wsparcie z zakresie przygotowania wymagań pod System indeksacji i obiegu 
faktur, wsparcie w wdrożeniu systemu wraz ze szkoleniami – rok 2017; 

Wybrane szkolenia i certyfikaty 

§ Szkolenie pt: Przekrojowe szkolenie VBA w Excelu - 06.2017; 

§ Szkolenie pt: ABC kompetencji menadżera - 05.2010; 

§ Szkolenie pt: Prezentacja i wystąpienia publiczne - 06.2009. 


