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Paweł Gawron  

 
 

Doświadczenie i kompetencje 

 

Wykształcenie 
1987-1994 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Kierunek: Informatyka, 

studia magisterskie. 

Kompetencje 
Paweł Gawron pracował w firmach: doctor Q Centrum Edukacyjne, DRQ S.A., ABG S.A. i Asseco Poland S.A. 

w latach od 1991 do 2015 jako Analityk, Trener IT, Koordynator szkoleń, Pełnomocnik Systemu Zarządzania 

Jakością oraz Dyrektor Działu Koordynacji i Kontroli Projektów w Pionie Telekomunikacji i Mediów Asseco 

Poland S. A. 

Specjalizuje się w projektach mających na celu:  

§ Efektywną realizację projektów, w tym doskonalenie metodyki zarządzania projektami i zarządzanie 
portfolio projektów; 

§ Wdrożenie zmian w organizacji, w szczególności planowanie i realizacja szkoleń wdrażających zmiany; 

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

§ Prowadzenie analiz przedwykonawczych, tworzenie wymagań dla RFP dla systemów IT, wsparcie 
wdrożenia; 

§ Poprawę efektywności pracy - w zakresie optymalizację kosztów pracy, rejestracji, analizy i rozliczania 
czasu pracy;  

§ Wdrożenie wytycznych RODO, w tym opracowanie wymaganej dokumentacji oraz prowadzenie szkoleń; 

§ Wsparcie firm w planowaniu i realizacji złożonych projektów wewnętrznych i komercyjnych. 

Kompetencje i umiejętności trenerskie: 

§ Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu IT; 

§ Umiejętność przygotowywania i prowadzenia prezentacji; 

§ Umiejętności przygotowania i prowadzenia szkolenia dla użytkowników wdrażanego systemu; 

Posiadane certyfikaty: Microsoft Certified Product Specialist (MCP), IBM Certified Specialist - Advisor for e-

business, IBM Certified Instructor, Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2000 (DEKRA-ITS). 
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Wybrane projekty obejmujące szkolenia 

W ostatnim okresie Paweł Gawron brał udział m. in. w realizacji następujących projektów obejmujących swoim 

zakresem szkolenia i warsztaty: 

§ Realizacja projektu analizy procesów biznesowych i wdrożenia modułu bazy wiedzy APLIB wraz ze 
szkoleniami dla VRG S.A. - rok 2019/2020; 

§ Wdrożenie i szkolenie z systemu budżetowania wynagrodzeń dla firmy Erko sp. z o.o. – rok 2019; 

§ Realizacja projektu wdrożenia pomiaru czasu pracy, analizy procesów biznesowych i wdrożenia modułu 
bazy wiedzy APLIB wraz ze szkoleniami dla PGF S.A. - rok 2018/2019; 

§ Przygotowanie dokumentacji, wdrożenie wymagań i szkolenia RODO m. in. dla firm: Europcar, ROM – rok 
2018; 

§ Realizacja projektu wdrożenia pomiaru czasu pracy, analizy procesów biznesowych i wdrożenia modułu 
bazy wiedzy QMS wraz ze szkoleniami dla Eurocash Franczyza - rok 2017; 

§ Wdrożenie systemu raportowania czasu pracy, wraz ze szkoleniami w oparciu o system BeeBole dla 
Qumak S. A - rok 2016; 

§ Opracowanie wymagań na poziomie RFP oraz wsparcie we wdrożeniu systemu zarządzania projektami 
wraz ze szkoleniami dla Qumak S.A. - rok 2016; 

Wybrane szkolenia i certyfikaty 

§ Szkolenie pt: Wprowadzenie do modelu CMMI® (wersja 1.3) - 12.2011 

§ Kiwi Creative – cykl szkoleń z Technik Menadżerskich - 03.2011 

§ Szkolenie pt: Budowa P3O (Portfolio, Programme and Project Office) - 12.2009 

§ Certyfikat: IBM Certified Advanced System Administrator - Lotus Notes and Domino 7 - 07.2008 

§ Szkolenie pt: Zarządzanie zmianą - 06.2007 

§ Certyfikat: Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2000 (wydany przez DEKRA-ITS) - 
02.2005 

§ Certyfikat: IBM Certified Instructor – Notes Domino 6 Application Development & System Administration 
- 02.2003 

§ Certyfikat: IBM Certified Specialist - Advisor for e-business - 12.2001 

§ Certyfikat: Microsoft Certified Product Specialist (MCP) - 12.1994 


